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1. Inledning  
Så tidigt som 1974 skapades begreppet åtgärdsprogram i en statlig utredning, SIA-

utredningen.
1
 I läroplanen Lgr80 infördes sedan krav på att åtgärdsprogram skulle upprättas 

kring elever som är i behov av extra stöd i skolan. Åtgärdsprogrammen skulle innehålla 

individuella åtgärder men hänsyn skulle också tas till organisatorisk utveckling runt elever. 

Detta betyder att skolsituationen ska anpassas efter varje individs förutsättningar.
 2

 Svensk 

skolforskning tyder dock på att så inte är fallet utan att ett kategoriskt perspektiv är gällande i 

verkligheten. Problem och åtgärder är istället riktade mot individen och skolan granskar i 

liten utsträckning sin egen verksamhet. Detta påvisar t.ex. Joanna Giota och Ingemar 

Emanuelsson som i en forskningsrapport skriver att undervisningen eller skolans utformning i 

liten utsträckning står med i åtgärdsprogram.
3
 

   I Skolverkets allmänna råd i samband med åtgärdsprogram framgår det att kartläggning av 

verksamheten ska göras på individ-, grupp- och organisationsnivå. Forskningen har visat att 

åtgärdsprogram genomsyras av åtgärder som ligger på individnivå och att grupp- och 

organisationsnivå uteblir.
4
 I följande examensarbete kommer fem specialpedagogers 

beskrivningar av arbete på grupp- och organisationsnivå att lyftas fram och analyseras. En 

förhoppning med arbetet är att kunna bidra med idéer och förhållningssätt kring arbete med 

grupp- och organisationsnivå i samband med åtgärdsprogram.  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagoger resonerar kring arbetet med 

åtgärdsprogram. Arbetet tar sin utgångspunkt i att fånga specialpedagogers förståelse av 

särskilt stöd och dess relation till grupp- och organisationsnivå. Arbetet vill ge svar på 

följande frågeställningar: 

1. Hur beskriver specialpedagogerna särskilt stöd i relation till deras arbete med 

åtgärdsprogram? 

2. Hur beskriver specialpedagogerna grupp- och organisationsnivå? 

3. Hur arbetar specialpedagogerna med utredningsarbete på grupp- och organisationsnivå? 

4. Vilka olika åtgärder föreslår specialpedagogerna på grupp- och organisationsnivå? 

                                                
1 Skolverket (2003). Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan. Stockholm: Fritzes. s.11. 
2 Persson, Bengt (2004). Specialpedagogik och dokumentation i en skola för alla. Utbildning och demokrati 
2004, Vol.13, Nr.2, s.97-113. s.20. 
3 Giota, Joanna & Emanuelsson, Ingemar (2011). Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur?. Göteborg: 

Göteborgs universitet. s.14. 
4 Se t.ex. Andreasson, Ingela, Asp-Onsjö, Lisa & Isaksson, Joakim (2013). Lessons learned from research on 

individual educational plans in Sweden: obstacles, opportunities and future challenges. European Journal Of 

Special Needs Education, 28 (4), 413. s.10. 
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5. Varför verkar det vara så svårt att arbeta med grupp- och organisationsnivå i 

åtgärdsprogram enligt specialpedagogerna?  

1.2. Centrala begrepp 
De centrala begreppen i examensarbetet är särskilt stöd, utredning, åtgärdsprogram samt 

grupp- och organisationsnivå. Dessa utgör varsin underrubrik i kapitlet. Begreppen hänger 

ihop vilket gör att det är svårt att ta upp dem var och en för sig. Enkelt uttryckt ska en 

utredning alltid genomföras om en elev riskerar att inte nå godkända krav i skolan. 

Utredningen syftar till att ta reda på om eleven är i behov av särskilt stöd eller inte. Om det 

visar sig att eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas där hänsyn ska 

tas till både grupp- och organisationsnivå. Begreppen presenteras kortfattat nedanför.  

1.2.1. Särskilt stöd 
Särskilt stöd ska ges till den elev som riskerar att inte nå kunskapskraven i en pågående kurs.

5
 

Skolverket vill inte definiera begreppet utan menar att särskilt stöd är en professionell 

bedömning som ska göras i varje enskilt ärende.
6
 Särskilt stöd kan därför se väldigt olika ut. 

T.ex. kan det vara extra tid på ett prov eller att skolan tillsätter en extra lärare i klassrummet. 

Särskilt stöd kan alltså betecknas som olika stödinsatser som skolan ska ansvara för. 

Stödinsatserna behöver dock inte vara inriktade mot eleven utan kan handla om insatser 

riktade mot verksamheten. 

1.2.2. Individnivå 
Individnivå handlar i samband med åtgärdsprogram om att problem och åtgärder kopplas till 

eleven. Det kan t.ex. innebära att eleven har behov kopplat till en viss diagnos eller att eleven 

är bättre på att visa sina kunskaper i skrift än genom muntlig framställning.
7
  

1.2.3. Grupp- och organisationsnivå 
Gruppnivå handlar i samband med åtgärdsprogram om att elever kan ha behov av 

förändringar som påverkar hela klassen. Gruppnivån kan t.ex. handla om hur klassen fungerar 

och vilken undervisning en lärare bedriver.
8
 

  Organisationsnivå handlar i samband med åtgärdsprogram om att elever kan ha behov av 

förändringar som påverkar hela skolan. T.ex. kan det handla om resurser och hur skolan 

väljer att organisera sin verksamhet.
9
 

                                                
5 Skollag 2010:800. www.skolverket.se. 3 Kap. 8§. 
6 Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd. Stockholm: Fritzes. s.10. 
7 Skolverket (2013). s.26. 
8 Skolverket (2013). s.26. 
9 Skolverket (2013). s.26. 

http://www.skolverket.se/
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1.2.4. Utredning 
 En utredning ska ske skyndsamt om det framkommer uppgifter om att en elev inte kommer 

att nå kunskapskraven i en kurs eller om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

Utredningen ska bestå av en kartläggning där både individ-, grupp- och organisationsnivå ska 

belysas.
10

 Kartläggningen innebär att en analys av elevens skolsituation genomförs. Detta 

innebär insamlande av information från olika parter såsom vårdnadshavare, lärare och 

elevhälsa. Utifrån kartläggningen sker en bedömning som ska svara på om eleven är i behov 

av särskilt stöd eller inte är i behov av särskilt stöd. Utredningen består alltså av två steg, en 

kartläggning och en bedömning.
11

  

  I examensarbetet används begreppet utredning som synonymt med de kartläggningar som 

genomförs i samband med åtgärdsprogram. Utredning hänvisar i arbetet m.a.o. inte till 

medicinska eller sociala utredningar som sker utanför skolans ram.  

1.2.5. Åtgärdsprogram 
Ett åtgärdsprogram är ett skriftligt dokument som ska upprättas om det visar sig att en elev är 

i behov av särskilt stöd. Åtgärdsprogrammets innehåll regleras av skollagen som också 

förtydligas genom Skolverkets allmänna råd. Åtgärdsprogrammet ska enligt skollagen ta upp 

elevens behov och hur behoven ska åtgärdas. Åtgärdsprogrammet ska också innehålla hur 

åtgärderna ska följas upp. Elev och vårdnadshavare ska vidare ges möjlighet att delta vid 

upprättandet av åtgärdsprogrammet.
12

  

1.3. Avgränsningar 
I examensarbetet kommer endast specialpedagogers resonemang kring utredningar och 

åtgärdsprogram att beaktas. I en vidare studie skulle det även varit intressant att belysa 

rektorers eller elevhälsans arbete kring åtgärdsprogram. Detta skulle ha bidragit till flera 

perspektiv och kunde ha berikat arbetet. Specialpedagogerna är dock utbildade för att hantera 

utredningar och är lämpliga informanter för att svara på frågeställningarna. I målen för 

specialpedagogexamen framgår det att specialpedagogerna ska kunna analysera förebyggande 

arbete och undanröja hinder i skolan.
13

 De ska vidare kunna utreda svårigheter på grupp- och 

organisationsnivå.  

  En annan tanke var från början att koppla ihop specialpedagogernas beskrivningar av 

elevhälsans förebyggande arbete med åtgärdsprogram. Eva Hjörne och Roger Säljö skriver 

                                                
10 Skolverket (2013). s.25. 
11 Skolverket (2013). s.26. 
12 Skollag 2010:800. 3 Kap. 9§. 
13 Examensordning SFS 2007:638. Specialpedagogexamen, www.regeringen.se. s.5. 

http://www.regeringen.se/
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t.ex. att elevhälsans syfte är att stärka elevernas rättigheter.
14

 Elevhälsans arbete borde därför 

vara intressant för arbete på grupp- och organisationsnivå. Tyvärr framgick dock få sådana 

kopplingar under intervjuerna varvid elevhälsan har utelämnats från denna studie. 

  En annan avgränsning är att examensarbetets huvudfokus är mot gymnasieskolan. Samtliga 

specialpedagoger som intervjuats är verksamma inom denna skolform. Värt att notera är dock 

att viss forskning som lyfts fram är inriktad mot grundskolan. Styrdokumenten kring arbete 

med åtgärdsprogram skiljer sig dock inte mellan skolformerna. 

  Arbete kring åtgärdsprogram i andra länder har också lämnats utanför examensarbetet. Detta 

har framförallt att göra med att lagstiftning ser olika ut i olika länder vilket gör att det inte blir 

helt jämförbart. Ett par internationella vetenskapliga artiklar har dock använts men de belyser 

endast nationellt arbete med åtgärdsprogram. 

2. Bakgrund 
Ytterst reglerar skollagen hur arbetet med åtgärdsprogram ska ske. Skolverket har publicerat 

allmänna råd kring upprättande av åtgärdsprogram som tar upp hur skolorna bör arbeta med 

åtgärdsprogrammen.
15

 Nedan kommer de centrala begreppen därför tas upp utifrån hur 

Skolverket vill att skolorna ska arbeta med särskilt stöd, utredning, åtgärdsprogram och 

grupp- och organisationsnivå. Kapitlet är främst framskrivet med stöd av Skolverkets 

allmänna råd men andra publikationer och rapporter från Skolverket har också använts. De 

allmänna råden är inte kopplade till någon specifik skolform och gäller alltså både 

grundskolan, gymnasieskolan samt särskolan. 

2.1. Särskilt stöd 
I de allmänna råden står det att ett åtgärdsprogram ska upprättas för en elev som behöver 

särskilt stöd. Särskilt stöd är därför ett viktigt begrepp i examensarbetet och i skollagen 

framgår det att om en elev är i behov av särskilt stöd ska eleven ges sådant stöd.
16

 Detta 

begrepp definieras inte i skollagen utan det är en professionell bedömning som får göras från 

fall till fall.
17

 Även om bedömningen av särskilt stöd ska göras från fall till fall lyser det 

ibland igenom vad det skulle kunna handla om. I Elever som behöver stöd men får för lite 

                                                
14 Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2012). Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling om normalitet i 

den svenska skolan. Stockholm: Norstedt. s.58. 
15 Skolverket (2013). s.9. 
16 Skollag 2010:800. 3 Kap. 8§ 
17 Skolverket (2013). s.10. 
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beskrivs olika skolors synsätt av vad särskilt stöd innebär.
18

 Rapporten bygger på en 

kvalitativ studie av tio skolor där lärare, rektorer, specialpedagoger, elever och föräldrar har 

intervjuats. I rapporten har även dokumentation granskats.  Skäl till särskilt stöd förklaras på 

skolorna som t.ex. att elever har läs- och skrivsvårigheter eller beteendeproblematik.
19

 Detta 

är vad skolorna själva lyfter fram som orsaker till särskilt stöd där problem m.a.o. förläggs till 

individen. Däremot lyser också andra förklaringar igenom som skulle kunna ses i skenet av 

grupp- och organisationsnivå. I rapporten nämns inte särskilt stöd utifrån specifik nivå men 

flera skolor lyfter fram behov av kompetensutveckling inom olika områden.
20

 Detta skulle 

kunna betraktas som en organisatorisk åtgärd där hela skolverksamheten utvecklas. I detta 

fall läggs alltså det särskilda stödet på organisatorisk nivå. Det särskilda stödet beskrivs då 

som olika former av stödåtgärder. Ett annat exempel som dyker upp i rapporten är 

anställandet av elevassistent där det särskilda stödet också är inriktat mot grupp- eller 

organisation.
21

 I analysen av intervjuerna från de olika skolorna lyfts rektorns roll i arbetet 

med särskilt stöd på organisatorisk nivå fram som central.  

 

Alldeles uppenbart är att rektorerna har en helt central funktion när det gäller att finna former för att 

använda skolans resurser så att alla elever får en så god lärandemiljö som möjligt.22 

 

I den nya läroplanen för gymnasieskolan framkommer också rektors ansvar kring särskilt stöd 

på grupp- och organisationsnivå.  

 

Rektorn ska se till att lärarna anpassar undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer efter 

elevernas skiftande behov och förutsättningar, samt att undervisningen, elevhälsan och studie- och 

yrkesvägledningen utformas så att elever som behöver särskilt stöd eller andra stödåtgärder får det.23 

 

Rektor har därför ett ansvar i samband med särskilt stöd genom att se till att lärarna anpassar 

undervisningen efter elevernas behov. I citaten ovan framkommer att det är förutsättningar 

kring individen som ska anpassas och inte individen. I de allmänna råden kring 

                                                
18 Myndigheten för skolutveckling (2005). Elever som behöver stöd men får för lite. Stockholm: Myndigheten 

för skolutveckling. s.16. 
19

 Myndigheten för skolutveckling (2005). s.17. 
20 Se t.ex. Myndigheten för skolutveckling (2005). s.18 och s.28. 
21 Myndigheten för skolutveckling (2005). s.19. 
22 Myndigheten för skolutveckling (2005). s.41. 
23 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011). Stockholm: 

Skolverket. Kap. 2.6. 
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åtgärdsprogram understryker Skolverket också att det är den pedagogiska verksamheten som 

ska anpassas efter varje elevs behov.
24

  

2.2. Grupp- och organisationsnivå 
På flera ställen i Skolverkets publikationer framgår det vad grupp- och organisationsnivå kan 

innebära. I de senaste allmänna råden står det att gruppnivå kan vara pedagogiska metoder, 

hur lärmiljön ser ut eller hur klassen fungerar.
25

 Organisationsnivå beskrivs som hur resurser 

är fördelade och hur skolan organiserar verksamheten. I Skolverkets skrift Att arbeta med 

särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram från 2001 hänvisas det till SIA-utredningens syn 

på grupp- och organisationsnivå: 

 

Innehållet i undervisningen, arbetsformer och arbetsätt, relationer i gruppen samt relationen till de vuxna 

skulle utvecklas. Vidare sattes skolans arbetsorganisation, värderingar och attityder, synsätt på elevers 

lärande och kunskapsutveckling samt personalens behov av kompetensutveckling i fokus.26  

 

I Skolverkets tidigare allmänna råd från 2008 står det att skolan regelbundet ska granska 

organisation, arbetssätt och kompetens.
27

 Vidare ska skolan ha det synsättet att eleverna 

påverkas av skolmiljön. Detta kan ses som ett direktiv att inte bara kategoriskt belysa 

individnivå. Detta tas upp på fler ställen i råden och i samband med att utreda behov av 

särskilt stöd. 

 

Det är viktigt att skolan i sin utredning tar hänsyn till omständigheter på skol-, grupp- respektive 

individnivå när man beskriver elevens svårigheter.28 

 

I detta citat framgår att hela elevens skolsituation ska utredas. Det är också värt att notera att 

organisation kallas för skolnivå istället för organisationsnivå. Organisationen begränsas här 

till skolan och inte till t.ex. kommunal nivå eller huvudmannanivå. Skolnivå lever även kvar 

som begrepp i de senaste allmänna råden där grupp- och organisationsnivå beskrivs på 

följande sätt: 

 

                                                
24 Skolverket (2013). s.24. 
25 Skolverket (2013). s.26. 
26 Skolverket (2001). Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. s.17. 
27 Skolverket (2008). Allmänna råd och kommentarer: För arbete med åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. 

s.8. 
28 Skolverket (2008). s.12. 
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På gruppnivå kan kartläggningen behandla vilka pedagogiska metoder som används, hur den aktuella 

elevgruppen fungerar samt hur elevens lärmiljö är organiserad. På skolnivå kan det handla om hur skolan 

organiserar sin verksamhet och fördelar sina resurser.29 

 

2.3. Utredning 
När en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska elevens behov av 

särskilt stöd skyndsamt utredas.
30

 Syftet med den pedagogiska kartläggningen är att förstå 

elevens styrkor och svårigheter kopplade till kunskapskrav. Kursplanernas mål ska därför 

vara med som utgångspunkt i kartläggningen. Vid en sådan utredning ska också elevhälsan 

rådfrågas om det inte är uppenbart obehövligt.
31

 Ett exempel på när det är obehövligt att 

elevhälsan tillfrågas är när det rör pedagogiska insatser skriver Skolverket.
32

 Skolverket 

skriver vidare att skolan ska ha kompetens för att kunna utreda vanligt förekommande 

svårigheter som t.ex. läs- och skrivsvårigheter samt koncentrationssvårigheter.
33

 

Specialpedagogen eller specialläraren har då en viktig roll i utredningsarbetet eftersom de har 

särskild kompetens kring detta.
34

 I de senaste allmänna råden betonas också att den 

specialpedagogiska kompetensen, samt resten av elevhälsan, ska utveckla och göra 

lärandemiljön bättre. Skolverket skriver också att vissa utredningar kan ske relativt enkelt om 

det är uppenbart vad som är orsaken till att en elev inte uppnår kunskapskraven.
35

 När en 

djupare utredning ska genomföras gör Skolverket ett förtydligande om vad det skulle kunna 

handla om. Exempel på detta kan vara att en elev har hög frånvaro, har svårt med sociala 

spelet eller att en elev har koncentrationssvårigheter. I dessa fall behöver hela elevhälsan 

involveras skriver Skolverket.
36

 I och med detta lyfts också kontexten kring eleven fram.  

Detta innebär att kartläggning av verksamheten ska göras på individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Det är m.a.o. inte bara individen som ska utredas.
37

  Detta tas även upp i 

en tidigare rapport från Skolverket där en liknande beskrivning av pedagogisk kartläggning 

framkommer.
38

 Kartläggningen beskrivs i rapporten som att den pedagogiska miljön ska 

belysas kring eleven och att interaktioner mellan elever också ska analyseras. Skolverket 

                                                
29 Skolverket (2013). s.26. 
30 Skolverket (2001). s.10. 
31 Skollag 2010:800. 3 Kap. 8§. 
32 Skolverket (2011). Elevers rätt till kunskap och särskilt stöd. Juridisk vägledning. Stockholm: Skolverket. s.5.  
33 Skolverket (2001). s.18. 
34 Skolverket (2013). s.23. 
35 Skolverket (2013). s.23. 
36 Skolverket (2013). s.24. 
37 Skolverket (2013). s.9. 
38 Skolverket (2003). s.31. 
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skriver åter igen att detta ska göras på individ-, grupp- och organisationsnivå.
39

 Ett dilemma 

som rapporten Elever som behöver stöd men får för lite lyfter fram är att specialpedagogerna 

inte har tid att utreda behovet av särskilt stöd i tillräcklig utsträckning. Det särskilda stödet 

blir då fel på grund av att t.ex. orsaken till ett stökigt beteende inte hinner utredas ordentligt.
40

   

2.4. Åtgärdsprogram och åtgärder 
Åtgärdsprogram användes första gången som begrepp i statens SIA-utredning från 1974 där 

SIA står för Skolans Inre Arbete.
41

 Utredningen ville genom åtgärdsprogrammen komma bort 

från träningsprogram enbart inriktade mot individen. Utredningen menade istället att skolans 

verksamhet skulle förändras och belysas utifrån ett helhetsperspektiv kring individen. 

Åtgärdsprogrammen lanserades sedan i Lgr 80 och tanken var att åtgärdsprogrammen skulle 

vara ett verktyg i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
42

 

Åtgärdsprogram är en skriftlig dokumentation som beslutas av rektor. Denna uppgift kan 

delegeras bort. Rektor måste dock fatta beslut om det särskilda stödet ska ges i en annan 

elevgrupp eller om studiegången ska anpassas t.ex. genom att en kurs tas bort för eleven.
43

  

  I de senaste allmänna råden står det att åtgärdsprogrammet ska fungera som stöd för 

genomförandet av verksamheten kring eleven.
44

 Åtgärdsprogrammet ska innehålla vilka 

behov eleven har, hur behoven ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och 

utvärderas. Elev och vårdnadshavare ska också ha möjlighet att samverka kring 

åtgärdsprogrammet.
45

  

 I Skolverkets tidigare allmänna råd kring upprättande av åtgärdsprogram står bland annat 

följande: 

 
De åtgärder som skolan beslutat om kan beröra olika delar av verksamheten. Åtgärderna kan gälla hur 

undervisningen organiseras, sättet att strukturera innehållet för eleven, gruppen eller klassen, vilka 

läromedel som används och hur de presenteras samt hur resultaten följs upp. De kan röra vilka 

pedagogiska hjälpmedel som används, regler för samarbetsklimat eller hur klassrummet anpassas för en 

elevs funktionsnedsättning.46 

 

                                                
39 Skolverket (2003). s.31. 
40 Myndigheten för skolutveckling (2005). s.41f. 
41 Skolverket (2003). s.11. 
42 Lahdenperä, Pirjo (1997). Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter: En textanalytisk studie av 

åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund. Stockholm: HLS förlag. s.24. 
43 Skollag 2010:800. 3Kap. 9§.  
44 Skolverket (2013). s.10. 
45 Skollag 2010:800. 3Kap. 9§. 
46 Skolverket (2008). s.16. 
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I detta citat ger Skolverket flera förslag på vad åtgärder i åtgärdsprogram skulle kunna vara. 

Det är intressant att förslagen är exempel på åtgärder som i stor utsträckning är riktade mot 

grupp- och organisationsnivå t.ex. hur undervisningen organiseras eller hur klassrummet är 

anpassat vilket påverkar fler än bara individen.  

  Skolverket har även publicerat en rapport om hur gymnasieskolor arbetar med särskilt stöd 

kring elever som riskerar att inte uppnå målen.
47

 För att ta reda på detta har Skolverket 

genomfört en enkät- och intervjustudie med rektorer. Rektorerna beskriver att öppen 

stödundervisning i kärnämnen är en av de vanligaste stödformerna som skolan erbjuder. Att 

anpassa undervisningen är en lika vanlig åtgärd.
48

 Det är dock svårt att utröna om detta 

innebär att undervisningen anpassas för hela gruppen eller enskild elev. Studien visar vidare 

på att specialpedagogisk verksamhet ges utanför den klass som eleven tillhör. När rektorerna 

fick frågan om framgångsrika sätt att möta elever lyftes flera saker fram. Framgångsrika 

åtgärder som lyftes fram var bland annat, dialog med elever istället för pekpinnar, hög 

lärarnärvaro, tydliggöra mål och krav.
49

 Dessa kan alla betecknas som åtgärder på grupp- och 

organisationsnivå.  

  Eleven ska med andra ord inte enbart vara i fokus för åtgärder. T.ex. kan inte skolan 

förutsätta att eleven kan ta personligt ansvar för sina studier. I den nya läroplanen för 

gymnasieskolan står det att undervisningen och skolan ska sträva efter att öka elevernas 

ansvarstagande.
50

 Detta speglar också att om eleven inte tar ansvar är det skolan som ska 

hjälpa eleven och se till att utveckla elevens förmåga till ansvarstagande. Skolverket 

uppmärksammar problemet i sin rapport. De skriver att skolornas engagemang i frågan om 

särskilt stöd stannar vid ett erbjudande av stödundervisning. Om inte eleven vill delta i detta 

sker ingen förändring.
51

 Åtgärden är m.a.o. inriktad mot individen och någon analys sker inte 

på grupp- eller organisationsnivå.  

3. Tidigare forskning  
Forskningen som valts i samband med detta examensarbete fokuserar på arbete kring 

åtgärdsprogram. Denna forskning tar dock inte upp grupp- och organisationsnivå i samband 

                                                
47 Skolverket (2010). Risk för IG: gymnasierektorer om skolornas stöd till elever som riskerar att inte nå målen. 

Stockholm: Skolverket. s.6. 
48 Skolverket (2010). s.7. 
49 Skolverket (2010). s.8. 
50 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011). Kap. 2.3.  
51 Skolverket (2010). s.50. 
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med åtgärdsprogram i någon större utsträckning och kan därmed betecknas som ett outforskat 

ämne. 

  Åtgärdsprogram är det begrepp som fått störst utrymme i kapitlet då forskningen utgått från 

åtgärdsprogrammen. Den tidigare forskningen presenteras efter följande rubriker: 

åtgärdsprogram, utredning och särskilt stöd i forskning om åtgärdsprogram. 

3.1. Åtgärdsprogram 

3.1.1. Varierande arbete kring åtgärdsprogram 
Lisa Asp-Onsjö har skrivit en avhandling om åtgärdsprogram där hon utifrån en 

mikroetnografisk metodansats analyserar olika samtal i skolan.
52

 Hon använder sig även av 

intervjuer, dokumentationsanalys och observationer och studien syftar till att utveckla 

kunskap om hur åtgärdsprogram utarbetas i olika lokala kontexter.
53

 Författaren skriver fram 

sex olika elevfall och sedan belyser hon fallen utifrån t.ex. rektorers och personalens syn på 

åtgärdsprogram och hur problembilder ser ut i åtgärdsprogrammen.
54

 Asp-Onsjös resultat 

visar att elevernas svårigheter binds till individen och att grupp- och organisationsnivå inte 

belyses.
55

 Ytterligare ett resultat i avhandlingen är att samtalen kring åtgärdsprogrammen 

skiljer sig åt från skola till skola.
56

 Bengt Persson påvisar också att åtgärdsprogrammen ser 

olika ut från skola till skola. Detta presenterar han i en artikel om åtgärdsprogram.
57

 Artikeln 

beskriver ett projekt som pågått under tre års tid där författaren vill söka svar kring 

specialpedagogisk verksamhet och hur denna dokumenteras i åtgärdsprogram. Han kommer 

fram till att åtgärdsprogrammen speglar skolornas kultur och mentalitet samt 

specialpedagogernas intressen.
58

 Han kommer vidare fram till att skolorna inriktar sina 

åtgärder mot vissa funktionsnedsättningar vilket återspeglar sig i åtgärdsprogrammen. 

Författaren skriver också att de skolor där den specialpedagogiska verksamheten sker utanför 

den ordinarie undervisningen, är det specialpedagogen som upprättar åtgärdsprogrammet. På 

de skolor som har ett inkluderande förhållningssätt visar åtgärdsprogrammen att fler 

kompetenser är inblandade.
59

 

                                                
52 Asp-Onsjö, Lisa (2006). Åtgärdsprogram – dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun. Göteborg: 

Acta Universitatis Gothoburgensis. 248. s.77. 
53 Asp-Onsjö (2006). s.15. 
54 Se t.ex. Asp-Onsjö (2006). s.122-136. 
55 Asp-Onsjö (2006). s.189. 
56 Asp-Onsjö (2006). s.193. 
57 Persson (2004). s.104. 
58 Persson (2004). s.104. 
59 Persson (2004). s.104f. 
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3.1.2. Åtgärdsprogram kopplade till individen 
Ingela Andreasson skriver om elevplaner i grundskolan och vill studera hur elever med 

skolsvårigheter skrivs fram i dokumentation och vilka lösningar som skolorna skriver fram.
60

 

Andreasson vill bland annat svara på frågan om vilka mål och åtgärder som formuleras i 

relation till svårigheterna.
61

 Andreasson skriver att författarna till elevdokumentationen i 

huvudsak är speciallärare/specialpedagog, klasslärare eller ämneslärare.
62

 När Andreasson 

skriver elevplaner menar hon individuella utvecklingsplaner och inte åtgärdsprogram.
63

 Hon 

påvisar precis som Asp-Onsjö och Persson att individen är fokus i elevplanerna och 

framförallt elevernas tillkortakommanden.
64

 Även om Andreasson fokuserar på individnivå 

tar hon vid ett tillfälle upp resursfördelning. Detta gör hon i samband med en elevplan där det 

står med vilket resursbehov som eleven behöver.
65

 Detta menar hon speglar en åtgärd på 

organisationsnivå. Andreasson lyfter ett problem i samband med detta. Hon menar att 

skolorna skulle kunna behöva diagnosticera eleverna för att få tillgång till resurser.
66

  

  Även Giota och Emanuelsson skriver att åtgärdsprogram är individinriktade.
67

 Vidare 

skriver de att undervisningens innehåll, lärandemiljö och hur skolan är utformad sällan står 

med i åtgärdsprogram. I sin enkätstudie ställer de frågan om hur vanligt förekommande olika 

åtgärder är. Resultatet tyder på att rektorerna upplever att det är vanligast att anpassa 

läromedel. Om detta innebär att anpassa på individ- eller gruppnivå framgår inte av 

frågeställningen men författarna skriver följande:  

 

Den vanligaste åtgärden som en elev i de högre årskurserna föreslås genom åtgärdsprogrammen är, enligt 

rektorernas bedömning, att anpassa läromedlen till elevens förutsättningar samt åtgärden särskild 

färdighetsträning.68 

 

Författarnas tolkning är alltså att alternativet ”anpassade läromedel” belyser individen och att 

materialet ska anpassas enbart för individen. Näst vanligast har rektorerna bedömt åtgärden 

”anpassning av arbetssätt i undervisningen” vilket också skulle kunna betyda anpassning på 

                                                
60 Andreasson, Ingela (2007). Elevplanen som text – om identitet, genus, makt och styrning i skolans 

elevdokumentation. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 259. s.4, s.9 och s.19. 
61 Andreasson (2007). s.53. 
62 Andreasson (2007). s.54. 
63 Andreasson (2007). s.68. 
64 Andreasson (2007). s.79. 
65 Andreasson (2007). s.96. 
66 Andreasson (2007). s.97. 
67 Giota, Emanuelsson (2011). s.14. 
68 Giota, Emanuelsson (2011). s.44. 
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alla nivåer. På tredje plats hamnar särskild färdighetsträning och inte heller här beskrivs 

vilken nivå åtgärden är riktad mot.  

 Persson skriver att de flesta åtgärderna går ut på att kompensera problem hos individen.
69

 I 

sitt diskussionskapitel ställer författaren vidare en fråga som kan kopplas till utredningar och 

åtgärdsprogram.  

 

På vilka grunder tar sig skolans professionella rätten att a) beskriva elevens problem, b) formulera mål 

för eleven på kort och lång sikt och c) föreslå och vidta åtgärder för att komma tillrätta med det som 

uppfattas som avvikande hos eleven.70 

 

Persson skriver att skolorna bara förlägger problemen hos individen. Han menar att de med 

sämst förutsättningar att klara skolan är de som problematiseras. Problemen för eleven kan 

istället ligga i skolmiljön skriver Persson och menar att personal istället borde fundera över 

vad en elevs beteende beror på.
71

  

3.1.3. Grupp- och organisationsnivå ska vara med 
Ingela Andreasson, Lisa Asp-Onsjö och Joakim Isaksson har gjort en textanalys av forskning 

kring åtgärdsprogram och kopplar ihop forskningen med styrdokument.
72

 Författarna vill 

klargöra hinder kring åtgärdsprogram och vill kritiskt granska dem utifrån en strukturell 

nivå.
73

 Kopplat till examensarbetet tar författarna upp att det finns krav på att belysa 

elevernas skolsituation på grupp- och organisationsnivå. De skriver att elevernas sociala miljö 

och undervisningen ska analyseras. Författarna menar att detta inte sker utan att individen 

istället är i fokus och att grupp- och organisationsnivå inte lyfts fram.
74

 Författarna kommer 

fram till tre saker. För det första anser de att det saknas riktlinjer för att implementera 

åtgärdsprogram i skolorna. De menar att åtgärdsprogrammens betydelse inte har analyserats 

utifrån de förändringar som genomförts inom den svenska skolan. Detta borde enligt 

författarna utvärderas i ljuset av den nya skollagen. För det andra menar de att skolorna är 

rädda för att skriva fram svårigheter på grupp- och organisationsnivå. Detta beror enligt 

författarna på att den nya skollagen ställer högre krav på skolans kvalitet vilket skapar en 

                                                
69 Persson (2004). s.105. 
70 Persson (2004). s.109. 
71 Persson (2004). s.111. 
72 Andreasson, Ingela, Asp-Onsjö, Lisa & Isaksson, Joakim (2013). Lessons learned from research on individual 

educational plans in Sweden: obstacles, opportunities and future challenges. European Journal Of Special Needs 

Education, 28 (4), 413. 
73 Andreasson, Asp-Onsjö & Isaksson (2013). s.2. 
74 Andreasson, Asp-Onsjö & Isaksson (2013). s.10. 
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rädsla för kritik. Eleverna blir istället de som får stå för problemen i åtgärdsprogrammen.
75

 

För det tredje anser författarna att skolans samverkan med elever och föräldrar när 

åtgärdsprogram ska upprättas måste utforskas i större utsträckning.
76

 

  Pirjo Lahdenperä har redan 1997 skrivit en avhandling om åtgärdsprogram.
77

 Författaren vill 

utröna relationen mellan uppfattningar om svårigheter i skolan och förhållningssätt till 

elevers invandrarbakgrund och etnicitet.
78

 För att svara på detta granskar Lahdenperä 79 

åtgärdsprogram som studenter skrivit under en fortbildningskurs för lärare mellan åren 1990-

1991.
79

 Lahdenperä lyfter fram ett relationellt perspektiv där skolsvårigheter ska ses 

miljörelaterade och situerade istället för enbart individuella.
80

  

  Lahdenperä beskriver olika diskurser kring skolsvårigheter; egenskaper, utveckling och 

kontext. Egenskapsdiskursen kan betecknas som ett kategoriskt perspektiv där problemen 

förläggs till individen.
81

 Författaren skriver att diskursen utgår från diagnosticering och 

beskrivningar av t.ex. elevens beteende. Utvecklingsdiskursen innebär att problemet handlar 

om fokus på elevernas utveckling i förhållande till kursmål istället för individuella 

egenskaper. Författaren anser dock att problemen i utvecklingsdiskursen kan handla om olika 

funktionshinder eller störningar hos individen men att de är skapade av miljöfaktorer.
82

 

Problemen går alltså att bearbeta i jämförelse med egenskapsperspektivet där problemen är 

permanenta. I utvecklingsdiskursen belyses uppväxtförhållanden och tidigare skolgång för att 

försöka komma fram till förklaringar av skolsvårigheter.
83

 Den kontextuella diskursen utgår 

från tanken att individen alltid är en del av en helhet där många faktorer är viktiga i relation 

till individen. Det politiska skolsystemet, klassen, kulturen är t.ex. delar som påverkar 

individen och bidrar med olika delar till skolsvårigheten.
84

 Lahdenperä tar upp detta och 

skriver att skolorna fokuserar på det som är aktuellt och att tidigare skolgång t.ex. får en 

mindre betydelse.
85

 Författaren menar vidare att det bara är den kontextuella diskursen som 

tar hänsyn till organisations- och gruppnivå och att egenskapsdiskursen och 

utvecklingsdiskursen bara belyser individen.
86

 I åtgärdsprogrammen som Lahdenperä 

                                                
75 Andreasson, Asp-Onsjö & Isaksson (2013). s.11. 
76 Andreasson, Asp-Onsjö & Isaksson (2013). s.11. 
77 Lahdenperä (1997).  
78 Lahdenperä (1997). s.14f. 
79 Lahdenperä (1997). s.32. 
80 Lahdenperä (1997). s.38f. 
81 Lahdenperä (1997). s.43. 
82 Lahdenperä (1997). s.44. 
83 Lahdenperä (1997). s.45. 
84 Lahdenperä (1997). s.46f. 
85 Lahdenperä (1997). s.52. 
86 Lahdenperä (1997). s.87. 
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studerar finner författaren att 55% av skolsvårigheterna kopplas till egenskaper, 28% till 

utveckling och 16% till kontext.
87

  

  Lahdenperä menar vidare att skolsvårigheter hos individer alltid kan förklaras med att lärare 

har undervisningssvårigheter med dessa elever. Rektor får i sin tur ledningssvårigheter med 

lärarna som inte hanterar undervisningen.
88

 Lahdenperä skriver att skolpersonal har svårt att 

arbeta med grupp- och organisationsåtgärder och förklarar detta med bristfälliga kunskaper 

hos skolpersonalen. Detta anser författaren vara en försummad del av lärarutbildningen och 

att personal inte vill eller kan arbeta med sina kollegors brister eller skolans brister. 

Lahdenperä skriver vidare att inte ens elevhälsans personal kan arbeta med problem som 

attityder och värderingar hos personal.
89

 Lahdenperä skriver också att en annan förklaring till 

att kontextuella faktorer i liten utsträckning analyseras kan vara att det inte går att analysera 

den egna verksamheten. Författaren skriver att de som poängterat kontextuella åtgärder har 

varit del av en extern verksamhet.
90

 

  Lahdenperä påvisar i sin avhandling att problemen förläggs till individen och att bara två av 

79 lärare tog hänsyn till grupp- och organisationsnivå.
91

 Författaren skriver vidare att endast 

en av dessa 79 utfört ett kvalificerat åtgärdsprogramsarbete som tog upp alla väsentliga 

aspekter. Lahdenperä förespråkar ett samarbete och ser det som en nödvändighet för ett 

kvalificerat åtgärdsprogramsarbete. Författaren menar att alla kompetenser behövs för att 

kunna utröna rätt åtgärder. Lärarna har s.a.s. inte själva rätt kompetens att belysa alla aspekter 

som behövs utan alla delar av elevhälsan måste vara delaktiga.
92

  

3.2. Utredning 
Andreasson lyfter fram specialpedagogernas betydelse i samband med utredningar och 

skriver:   

 

Som underlag för bedömning av eventuella stödåtgärder gör skolan (oftast specialpedagogen) en 

”kartläggning” av elevens uppvisade skolsvårigheter och skolsituation. För att få en individinriktad 

kunskap om eleverna fordras det en mer inträngande granskning från (special)pedagogerna. I denna 

pedagogiska utredning ingår oftast både en observation av eleven i klassrummet och ett antal samtal med 

berörda personer.93 

 

                                                
87 Lahdenperä (1997). s.100.  
88 Lahdenperä (1997). s.50.  
89 Lahdenperä (1997). s.106f. 
90 Lahdenperä (1997). s.109. 
91 Lahdenperä (1997). s.136. 
92 Lahdenperä (1997). s.139. 
93 Andreasson (2007). s.155. 
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Huruvida dessa kartläggningar med hjälp av observation i klassrummet hamnar i 

åtgärdsprogram kring gruppåtgärder är dock oklar. Andreasson skriver vidare att samtalen 

som sker genomförs med t.ex. föräldrar, elev och klasslärare. Andreasson påvisar att dessa 

samtal främst handlar om läxor men även om elevens skolsvårigheter, behov, trivsel och 

tidigare skolgång.
94

 Dessa uppgifter används sedan som underlag i åtgärdsprogrammet 

skriver Andreasson.
95

 Asp-Onsjö lyfter också fram samtalets betydelse och menar att i arbetet 

med särskilt stöd används språket som verktyg.
96

 Det är m.a.o. genom samtal som det 

särskilda stödet utreds. Asp-Onsjö lägger stort fokus på samtalen och vilket utrymme elev 

och förälder egentligen har att påverka utformningen av åtgärdsprogrammen.
97

 Hon menar att 

förälder och elev inte har stort inflytande att förändra detta utan åtgärdsprogrammen har 

redan på förhand diskuterats och bestämts. Det sker s.a.s. två samtal, ett mellan personalen 

och ytterligare ett samtal med elev och förälder. Beslut om stödåtgärder har redan tagits 

under det första samtalet men det diskuteras inte under det andra.
98

 

  Asp-Onsjö kommer också fram till att individens svårigheter inte sätts in i sammanhanget 

kring eleven.
99

 Med detta menar hon att relationer med kamrater och den pedagogiska miljön 

inte utreds. Detta tar också Lahdenperä upp och skriver att det sällan är lärares attityder och 

relationer till eleverna som utreds. Författaren tycker t.ex. att det är konstigt att inte 

svårigheterna att förstå och bemöta föräldrarna med invandrarbakgrund lyfts fram i 

utredningarna.
100

  

  Asp-Onsjö lyfter också fram att utredningar sällan når verksamheten. Utredningarna hamnar 

istället hos specialpedagoger eller psykologer utan att åtgärdas.
101

 Personal som arbetar med 

eleverna får i och med detta inte några konkreta verktyg att arbeta med kring eleverna som 

utretts.  

  Giota och Emanuelsson skriver att det ofta är skolans kultur som avgör hur svårigheterna 

utreds.
102

 De vill i rapporten kartlägga hur rektorerna beskriver hur de arbetar med särskilt 

stöd.
103

 Deras resultat visar att i samband med utredningar förlitar sig rektorerna i störst 

utsträckning på bedömning av elevernas kunskaper. Detta genomför i stort sett alla skolor, 

                                                
94 Andreasson (2007). s.155. 
95 Andreasson (2007). s.156. 
96 Asp-Onsjö (2006). s.14.  
97 Se t.ex. Asp-Onsjö (2006). s.186. 
98 Asp-Onsjö (2006). s.193. 
99 Asp-Onsjö (2006). s.189. 
100 Lahdenperä (1997). s.106. 
101 Asp-Onsjö (2006). s.190. 
102 Giota, Emanuelsson (2011). s.5. 
103 Giota, Emanuelsson (2011). s.7. 
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100% av kommunala skolor och 99% av friskolorna.
104

 Samtal med vårdnadshavare är näst 

vanligast som utredningsmetod, 94% av kommunala skolor och 92% av fristående skolor. 

Detta följs av bedömning av arbetssätt i undervisningen, 72% på kommunala skolor och 81 % 

av fristående skolor. På fjärde plats kommer interaktionen i klassen, 66% av kommunala 

skolor och 74% av fristående skolor.  

3.3. Särskilt stöd i forskning om åtgärdsprogram 
Asp-Onsjö vill i sin avhandling bland annat besvara följande fråga: Hur beskrivs ”eleven i 

behov av särskilt stöd” vid de olika samtalen i samband med utarbetande av 

åtgärdsprogram?
105

 Hon kommer fram till att när lärare beskriver elever i behov av särskilt 

stöd talar de ofta om vilka problem som eleven har. Eleverna kategoriseras då in i olika fack 

utifrån olika individuella svårigheter.
106

 Asp-Onsjö skriver dock att särskilt stöd är 

kontextbundet och bara uppstår under särskilda förhållanden.
107

 Som ett exempel går det att 

beskriva att eleven uppvisar behov av särskilt stöd i vissa miljöer. Under rätt förutsättningar 

kan då eleven fungera helt ”normalt”. Hon skriver att cirka 20 % av grundskolans elever 

anses vara i behov av särskilt stöd.
108

 Siffran är hämtad från en av skolverkets rapporter.
109

  

Där framgår det att 17% av eleverna får särskilt stöd medan 21% är i behov av särskilt stöd. 

Någon motsvarande siffra från gymnasieskolan framgår inte.  

   Joakim Isaksson, Rafael Lindqvist och Erik Bergström har också skrivit om åtgärdsprogram 

och särskilt stöd utifrån en innehållsanalys.
110

 Författarna har analyserat åtgärdsprogram och 

studiens syfte är att undersöka hur elever i behov av särskilt stöd beskrivs samt vilka åtgärder 

som föreslås på ett par skolor i Sverige.
111

 Författarna kommer precis som Asp-Onsjö fram 

till att problemen förläggs till individen och att skolorna inte granskar sina pedagogiska 

metoder eller sin organisation.
112

 Särskilt stöd definieras alltså utifrån ett kompensatoriskt 

perspektiv där åtgärderna är kopplade till elev och inte grupp- och organisationsnivå. En 

                                                
104 Giota, Emanuelsson (2011). s.42. 
105 Asp-Onsjö (2006). s.16. 
106 Asp-Onsjö (2006). s.202 
107 Asp-Onsjö (2006). s.16. 
108 Asp-Onsjö (2006). s.13. 
109 Skolverket (2003). s.23. 
110 Isaksson, Joakim, Lindqvist, Rafael & Bergström, Erik (2007). School problems or individual shortcomings? 

A study of individual educational plans in Sweden. European Journal of Special Needs Education, Vol. 22, No. 

1, 75-91. 
111 Isaksson, Lindqvist, & Bergström (2007). s.78. 
112 Isaksson, Lindqvist, & Bergström (2007). s.78 och s.88. 
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annan slutsats som författarna kommer fram till är att flera åtgärdsprogram upprättas utan att 

involvera elevernas föräldrar.
113

 

  Andreasson skriver om hur elever i behov av särskilt stöd beskrivs i olika elevplaner. 

Författaren kommer fram till att beskrivningarna kretsar kring brister hos elever.
114

 De elever 

som hon funnit vara i behov av särskilt stöd har inte haft vissa förutsättningar för lärande. 

Dessa förutsättningar är motivation, ansvar, social kompetens, självständighet och 

medvetenhet. Andreasson kallar dessa för nodalpunkter. De elever som inte hanterar dessa 

punkter blir beskrivna som elever i behov av särskilt stöd.
115

  

4. Teoretiskt perspektiv 
Examensarbetet utgår från ett relationellt perspektiv vilket innebär att det är vikigt att belysa 

hur samspel mellan olika aktörer och mellan t.ex. elever och lärandemiljö sker.
 116

 Detta 

samspel påverkar elevernas möjligheter att lyckas i skolan och problem och åtgärder ska 

enligt perspektivet inte bara förläggas till enskilda individer. Om problem och åtgärder 

förläggs till enskilda individer kallas det istället för ett kategoriskt perspektiv.
117

 

  Hur elever samspelar med lärare och lärandemiljö i skolan och hur det påverkar är alltså 

viktigt enligt det relationella perspektivet.
118

 Detta rymmer dock ett problem då skolan ska ta 

hänsyn till alla elevers olikheter. Det innebär att lärarna t.ex. ställs inför stora krav på 

varierande undervisning, anpassad till varje individs förutsättningar.
119

Att förändra 

skolverksamheten för alla elevers bästa är därför ett tidskrävande och långsiktigt arbete.
 120

  

Persson menar att det är ett problem för specialpedagoger att utgå från det relationella 

perspektivet då oftast akuta problem måste lösas. Åtgärderna blir då individinriktade med 

t.ex. specialundervisning som lösning. Det är därför vanligt att det kategoriska perspektivet 

blir gällande där elever beskrivs som elever med svårigheter istället för elever i svårigheter.
121

 

Hur eleven samspelar med andra och med sin lärandemiljö utreds och åtgärdas då inte. 

  Andreasson lyfter också fram att det relationella perspektivet är kritiskt till 

normalitetsbegreppet och kategoriseringar.
122

 Elever ska då inte bli utpekade som onormala 

                                                
113 Isaksson, Lindqvist, & Bergström (2007). s.88. 
114 Andreasson (2007). s.128. 
115 Andreasson (2007). s.128. 
116 Persson, Bengt (2001). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. s.166. 
117 Persson (2001). s.167. 
118 Persson (2001). s.166. 
119 Persson (2001). s.156. 
120 Persson (2001). s.169 
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122 Andreasson (2007). s.16. 



22 
 

och specialpedagogerna ska inrikta sig mot att belysa samspel mellan individ och kontext 

även på grupp- och organisationsnivå.
123

 Även Giota och Emanuelsson menar att en elevs 

skolsvårigheter måste ses ur ett grupp- och organisationsperspektiv.
124

 De skriver att det inte 

bara är individen och dess svårigheter som ska belysas. Författarna menar vidare att normer 

och värderingar är kopplade till dessa nivåer vilket m.a.o. ska utredas.
125

 Hur påverkas t.ex. 

elever av regler och skolans värdegrund.  

  Asp-Onsjö är däremot kritisk till att enbart se elevernas problematik ur ett relationellt 

perspektiv. Hon menar att detta perspektiv betyder att problem uppstår i mötet mellan elev 

och miljö men att det missar möjliga svårigheter hos individen.
126

 Som tidigare nämnts har 

skolforskning i stor utsträckning belyst det individuella kategoriska perspektivet. Därför är 

tanken i examensarbetet att fokusera på faktorer kring individen istället och hur det påverkar. 

Detta utesluter dock inte att det individuella perspektivet också är viktigt men det behöver 

kompletteras med hur det går att påverka på grupp- och organisationsnivå. Ett sådant arbete 

ska också ske i samband med åtgärdsprogram enligt Skolverkets direktiv.
127

  

5. Metod 
Examensarbetet är en kvalitativ undersökning av specialpedagogers resonemang kring arbete 

med åtgärdsprogram. Ett mål med den kvalitativa forskningen är att nå insikt om hur 

fenomen och situationer uppfattas av olika människor.
128

 En kvalitativ forskningsmetod 

passar därför bra i examensarbetet då syftet är att ta reda på specialpedagogers beskrivningar 

av arbetet med åtgärdsprogram. Det är specialpedagogernas upplevelser av arbetet med 

åtgärdsprogram som studeras.  

  Då syftet med examensarbetet är att undersöka hur specialpedagoger resonerar kring arbete 

med åtgärdsprogram har semistrukturerade intervjuer valts som metod. Dalen skriver att 

intervjuer används för att få fram beskrivande information om människors livssituation.
129

 

Vidare är intervjuer särskilt lämpade för att belysa tankar och erfarenheter vilket passar ihop 

med syftet för studien. Semistrukturerade intervjuer är också en relevant metod för att få fram 

respondenternas åsikter.
130

 Detta beror på att semistrukturerade intervjuer utgår från en lista 
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126 Asp-Onsjö (2006). s.33. 
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med teman som tas upp under intervjun och respondenten får sedan svara fritt utifrån 

dessa.
131

 Tanken med dessa punkter är också att respondenterna kan ge fylliga svar.
132

 Jan-

Axel Kylén rekommenderar fyra till sex punkter som intervjun ska kretsa kring och menar att 

dessa teman ska vara kända från början i samtalet.
133

 Temana kan också ligga framme under 

intervjun som stöd i samtalet och dessa teman ska täcka de viktigaste områdena i studien.
134

  

  En teknik med prövande frågor som kallas probing har använts. Tekniken innebär att 

följdfrågor som fördjupar svaren ställs istället för att direkt gå vidare till nästkommande 

frågor.
135

 Tanken med detta är att temat ska få styra respondentens svar med så lite påverkan 

som möjligt. 

  Bryman skriver att semistrukturerade intervjuer är en flexibel metod och att tonvikten ska 

ligga på hur respondenten tolkar frågorna. Frågorna får därför inte vara för ledande eller 

styrda.
136

 Detta innebär också att frågorna behöver vara väl genomtänkta och testade i 

pilotintervjuer. Kylén rekommenderar att två till tre pilotintervjuer genomförs för att få fram 

en fungerande intervjuguide.
137

 Efter de första intervjuerna har genomförts kan det sedan vara 

nödvändigt att ändra frågeställningar som inte fungerat.
138

 Ett annat syfte med 

pilotintervjuerna är att det testar forskaren som intervjuare.
139

  

  Bryman lyfter vidare fram vikten av att använda bandspelare och menar att viktig 

information kan gå förlorad om fraser inte citeras ordagrant.
140

 Detta är nödvändigt för en 

grundlig analys. Det är också är viktigt att forskaren har en avslappnad inställning till 

bandupptagning och att forskaren har förmågan att framföra detta till respondenten på ett 

lugnt sätt.
141

 Intervjuaren behöver också ha kontroll över inspelningsutrustningen och vara 

förberedd på att tekniken krånglar.
142

 

                                                
131 Bryman (2011). s.415 
132 Bryman (2011). s.415. 
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5.1. Val av metodansats 
Examensarbetet är skrivet utifrån en tematisk analys av meningsinnehåll som handlar om att 

identifiera, analysera och hitta mönster i empirin.
143

 Dessa mönster ska sedan kopplas till 

befintlig forskning och teorier.
144

 Metodansatsen är också bra för att ta tillvara erfarenheter 

hos informanter vilket är avsikten i examensarbetet.
145

 Det är innehållet i det respondenterna 

berättar om som är viktigt och Johannesen och Tufte skriver att detta är vad tematisk analys 

av meningsinnehåll handlar om.
146

 Examensarbetet är också till viss mån inspirerat av en 

fenomenografisk ansats. Likheterna med fenomenografin bygger på att examensarbetet 

försöker lyfta fram varierande åsikter hos specialpedagoger. Respondenternas varierande 

beskrivningar är alltså viktiga.
147

 Skillnaden är möjligtvis att fenomenografin är mer inriktad 

mot variationerna i data än meningsinnehållsanalysen. Både likheter och skillnader beaktas 

dock i examensarbetet. 

  En metodansats som bortvalts inför arbetet med examensarbetet är kvalitativ textanalys. 

Denna ansats är lämplig när skriftlig dokumentation ska granskas såsom åtgärdsprogram.
148

 

Kvalitativ textanalys handlar om att läsa och analysera texter vilket inte är av intresse i 

examensarbetet.
149

 Tidigare forskning av t.ex. Asp-Onsjö har visat svårigheterna att hitta 

åtgärder på grupp- och organisationsnivå i dokumentation då individen istället är i fokus för 

åtgärderna. Analys av de skrivna åtgärdsprogrammen kommer inte heller åt 

specialpedagogernas uppfattningar bakom det som är skrivet. Examensarbetet försöker 

istället lyfta fram specialpedagogernas beskrivningar kring arbetet med åtgärdsprogram. 

Tematisk analys av meningsinnehåll är därför ett bättre val då den försöker få fram olika 

teman och mönster från intervjumaterialet. Kopplat till examensarbetet är det utifrån syfte 

och frågeställningar viktigt att respondentens synsätt kring grupp- och organisationsnivå lyfts 

fram. 

5.2. Genomförande 
Innan intervjuerna genomfördes en pilotintervju med en specialpedagog som är verksam 

inom gymnasieskolan. Frågorna i intervjuguiden ansågs fungera bra efter pilotintervjun. Det 
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som har styrt intervjuerna är de begrepp som har använts genom hela examensarbetet och 

frågorna har varit med som stöd. Begreppen är särskilt stöd, utredning, åtgärdsprogram och 

grupp- och organisationsnivå. 

  Fem intervjuer har genomförts med specialpedagoger och utgör det empiriska underlaget i 

examensarbetet. Detta beror på att urvalet inte ska vara för stort eftersom det är en 

tidskrävande process att genomföra intervjuer och transkribering.
150

 Urvalet är ett målinriktat 

urval som utgår från syftet i arbetet.
151

 Det är i ett sådant urval viktigt att personerna som ska 

intervjuas är relevanta för forskningsfrågorna.
152

 Examensarbetet vill undersöka hur 

specialpedagoger resonerar och det var därför varit viktigt att hitta lämpliga informanter som 

arbetar som specialpedagoger. Tre kriterier har använts i urvalet. För det första ska 

informanterna vara utbildade specialpedagoger. För det andra ska de vara verksamma som 

specialpedagoger och för det tredje ska de arbeta inom gymnasieskolan. För att hitta 

respondenter som passade in på dessa kriterier har en medelstor kommun i Sverige valts ut. 

Efter en sökning på Internet hittades telefonnummer till specialpedagoger på 

gymnasieskolorna och de har sedan ringts upp och tillfrågats om de kan tänka sig att ställa 

upp på en intervju. Respondenterna har vidare blivit informerade om att huvudtemat under 

intervjuerna har varit att belysa grupp- och organisationsnivå i samband med åtgärdsprogram. 

Under telefonsamtalet bestämdes vidare tid och plats för intervjun. 

  Intervjuerna har genomförts på respondenternas arbetsplatser vilket förhoppningsvis har 

skapat en viss trygghet. Varje intervju pågick mellan 45 till 60 minuter och spelades in med 

hjälp av diktafon.  

  Efter intervjuerna transkriberades de inspelade intervjuerna i nära anslutning till 

genomförandet. Varje intervju skrevs fram i varsitt dokument och avidentifierades under 

skrivandet. 

5.3. Analys och systematisering av data 
Analysen utgår från en tematisk analys av meningsinnehåll och har även inspirerats av ett 

fenomenografiskt analysförfarande.
153

  

 I början av analysen lästes transkriptionerna ingående flera gånger. Detta har syftat till att bli 

bekant med materialet och är ett viktigt steg eftersom idéer för kodning framkommer i denna 
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fas.
154

 Varje excerpt lästes noggrant och kärninnehållet i ett uttalande skrevs fram som en kod 

i marginalen av transkriptionerna. Därefter analyserades koderna och datan och viktiga delar 

markerades i de utskrivna transkriptionerna. Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson 

rekommenderar att arbeta med papper eftersom det då går att få en överblick över de 

markeringar som har framkommit.
155

 Något dataanalysprogram har inte använts. De 

markerade delarna plockades sedan ut och kategoriserades in under rubriker som dels skapats 

ur begreppen som intervjuerna kretsade kring och dels vad som framträtt vid läsning av 

materialet. 

  Rubrikerna som användes var beskrivning av särskilt stöd, beskrivning av grupp- och 

organisationsnivå, utredning på grupp- och organisationsnivå, åtgärder på grupp- och 

organisationsnivå samt problem att skriva fram på grupp- och organisationsnivå. 

Excerpterna och koderna har sedan jämförts under varje rubrik för att hitta teman i 

specialpedagogernas resonemang. Tanken har varit att få fram några representativa 

uttalanden för hela dialogen som berör rubrikerna. Irrelevant information har då också 

kondenserats bort.
156

 Johannessen och Tufte skriver att det är viktigt att inte fördjupa sig i 

detaljer.
157

 Det viktiga är istället att finna mönster och teman i empirin. I denna fas hittades 

alltså de teman som skrivs fram i resultatdelen under respektive huvudrubrik, t.ex. Samtal 

under rubriken 6.3.1. Samtal var då ett återkommande mönster i specialpedagogernas 

beskrivningar som framkom genom analys av koderna och excerpterna. Dessa teman 

namngavs och uttalandena granskades på nytt för att se om de passade in i de namngivna 

temana.
158

 

  Temana presenteras i nästkommande kapitel i examensarbetet. Dessa skrivs fram under 

respektive tematisk rubrik som nämndes ovan i detta kapitel. Examensarbetets resultat kan 

därför betecknas vara av taxonomisk struktur, där resultaten presenteras med hjälp av olika 

teman.
159

 Huvudrubrikerna i resultatkapitlet utgår alltså från frågeställningarna och 

underrubrikerna är det som framkommit i datan. 

  Excerpterna har lyfts fram i resultatdelen för att ge tyngd åt resultaten. Detta syftar även till 

att fånga respondenternas beskrivningar kring att arbeta med grupp- och organisationsnivå i 

samband med åtgärdsprogram. Dalen kallar detta för citat som fångar upp det väsentliga, 
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essensen i temat.
160

 Tanken har varit att temana ska visa det som är unikt inom det som 

studeras och fånga det väsentliga nyanserat. 
161

Genom att excerpterna har använts i resultatet 

kommer det också ge viss validitet genom att resultatet är förankrat i empirin.
162

 Detta ger 

också validitet åt tolkningarna genom att uttalandena lyfts fram med respondenternas egna 

ord.
163

 

5.4. Etiska reflektioner 
I examensarbetet har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det är 

viktigt att respondenterna i examensarbetet inte går att identifiera. Bakgrundsinformationen 

om informanterna har därför skrivits fram sparsamt och inte heller vilken kommun de verkar i 

har tagits upp. Informanterna har också informerats om studiens syfte, att deltagandet i 

studien är frivillig och att de när som helst kan dra sig ur undersökningen.
164

 I arbetet med 

empirin har särskild beaktning tagits till identifierbara personer som t.ex. lärare som nämnts. 

Personuppgifter har i och med detta lämnats utanför studien.
165

  

  Det insamlade materialet kommer inte att användas till annat än examensarbetet.
166

 I 

samband med transkriberingen har respondenterna fått varsitt nummer. Detta har gjorts med 

tanke på att om materialet skulle komma i orätta händer ska inte identifiering kunna ske. 

Därmed tas hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

6. Resultat 
Detta kapitel är framskrivet utifrån fem olika rubriker som tangerar frågeställningarna. De två 

första rubrikerna handlar om specialpedagogernas beskrivningar av särskilt stöd följt av 

beskrivning av grupp- och organisationsnivå. Därefter lyfts specialpedagogernas arbete kring 

utredning på grupp- och organisationsnivå fram. Detta följs av en rubrik som tar upp åtgärder 

som sker på grupp- och organisationsnivå och slutligen vilka svårigheter som finns med att 

skriva fram åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå. Underrubrikerna har 

framkommit ur empirin. 
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  Vissa namn, eller programbeskrivningar har avidentifierats och det står då sex X istället. 

Vid ett tillfälle finns en parentes med och då är det ett förtydligande. Under rubrik 6.6. har ett 

par längre utdrag från intervjuerna skrivits fram. Den fetmarkerade texten är intervjuarens 

frågor.  

  Varje delkapitel avslutas med en kort sammanfattning. 

6.1. Beskrivning av särskilt stöd i relation till arbete med 

åtgärdsprogram 
De beskrivningar av särskilt stöd som framkom under intervjuerna presenteras under 

nedanstående rubriker 6.1.1. och 6.1.2.  

6.1.1. Särskilt stöd utanför ordinarie undervisning 
Vid förfrågan om hur särskilt stöd beskrivs i relation till arbete med åtgärdsprogram svarade 

en av specialpedagogerna: 

 

Min rädsla är ju att det blir väldigt mycket enskilt arbete. Alltså att vi blir sittande med en till en 

undervisning. Och jag sa det häromdagen precis att jag vill inte vara en sån skrubbtant som sitter här. 

(intervju 5) 

 

Respondenten beskriver det särskilda stödet som individuellt men med en känsla av att vilja 

göra någonting annat. Specialpedagogen ger här uttryck för ett individinriktat stöd med en till 

en undervisning utanför den ordinarie undervisningen. En annan specialpedagog beskriver 

också en segregerad verksamhet.  

 

Här har man haft uppfattningen om att en specialpedagog tar hand om dom eleverna som behöver stöd. 

Alltså att man tar in dom och jobbar som en speciallärare lite mer. Att man får ta hand om dom här 

eleverna och undervisa dem enskilt eller i mindre grupp. (intervju 4) 

 

Specialpedagogen beskriver att det särskilda stödet ges utanför klassrummet och att det är i 

en särskild grupp som stödet ges. Även i denna beskrivning är det enskilda individer som ska 

kompenseras med extra hjälp. Respondenten menar vidare att detta är speciallärarens uppgift. 

Denna tanke finns även hos ytterligare en specialpedagog. 

 

Men särskilt stöd ges utav speciallärare. (intervju 2)  

 

Detta skulle kunna innebära att specialläraren arbetar inkluderande med stödet i klassrummet 

men detta är i realiteten inte fallet på den skolan. Respondenten beskriver istället tidigare i 
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intervjun att stöd kan ske i andra former men att just särskilt stöd betyder hjälp av en 

speciallärare. Detta är individinriktat stöd med en till en undervisning. Tanken att det 

särskilda stödet handlar om extra undervisning återfinns även hos nästa respondent. 

 

Ja vi har inte så mycket särskilt stöd egentligen men den definition som vi har här är väl att det faktiskt 

har..vi har…mattegrupp särskilt stöd för elever som har mattebekymmer och det kan vi erbjuda de flesta 

som verkligen behöver det som…ähhh…och då är det en schemalagd position, då är det liksom ut ur, 

utöver ordinarie undervisning…(intervju 3) 

 

Specialpedagogen berättar att det handlar om undervisning i en grupp kopplad till ett 

specifikt ämne. Specialpedagogen beskriver att problemet ligger hos individen med 

beskrivningen ”elever som har mattebekymmer”.  

6.1.2. Särskilt stöd varierar 
Den andra typen av beskrivning av särskilt stöd handlade om att innebörden av begreppet 

varierar från elev till elev.  

 

Så det ju…äh…jag skulle vilja säga så här…alltså..det handlar ju om det är så väldigt individuellt. 

(intervju 1) 

 

Samma specialpedagog utvecklar detta. 

 

Så det är så väldigt olika vad särskilt stöd kan vara. Det kan ju vara att en gång i månaden fråga mig om 

saker som handlar om inläst material och det kan ju va att veta att jag kan sitta här om jag behöver göra 

ett prov. Det kan va ett särskilt stöd. Jag har en elev som har all sin matematikundervisning med mig eller 

kommer varje tisdag eftermiddag och jobbar för att klara av det. Så det är väldigt olika. (intervju 1) 

 

Även denna specialpedagog lyfter alltså fram det individuella stödet som ett särskilt stöd. I 

detta citat problematiseras dock begreppet och lyfts fram som något som kan se väldigt olika 

ut från fall till fall. Åtgärden som beskrivs är t.ex. inläst material eller extra undervisning. Det 

är dock de individinriktade åtgärderna som ser olika ut och åtgärderna handlar inte om att 

förändra något för hela gruppen eller organisationen.  

  Två typer av beskrivningar av särskilt stöd framkom alltså under intervjuerna. Särskilt stöd 

beskrivs främst som ett stöd som förekommer utanför den ordinarie undervisningen. Som en 

segregerad verksamhet. Fyra av fem specialpedagoger beskriver begreppet på detta sätt. En 

av specialpedagogerna problematiserar begreppet och beskriver det som att det varierar från 
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individ till individ. Samtliga specialpedagoger beskriver det särskilda stödet som 

individinriktat.  

6.2. Beskrivning av grupp- och organisationsnivå  
Specialpedagogernas beskrivningar av grupp- och organisationsnivå presenteras under två 

underrubriker 6.2.1. och 6.2.2. En kort sammanfattning av resultaten skrivs fram i slutet av 

kapitlet.  

6.2.1. Gruppnivå 
Gruppnivån beskrivs av specialpedagogerna på flera olika sätt men de flesta förklarar det som 

att det handlar om klass.  

 

Då kan man tala om klass va. Det är ju enklast va, eftersom det är det de oftast undervisas i. (intervju 1) 

 

Respondenten beskriver gruppnivån som att det handlar om klass. Samma begrepp för 

gruppnivån använder en annan specialpedagog. 

 

…ja det är ju oftast det är ju klassen man menar på gruppnivån eller undervisningsgruppen är det ju. 

(intervju 3) 

 

Respondenten beskriver också gruppnivån som klass men beskriver också nivån som 

undervisningsgrupp. Någon skillnad mellan dessa två begrepp framgick inte under intervjun. 

En av respondenterna beskriver begreppet på fler sätt. 

 

Gruppnivå det är ähhh…eleverna …i klassen..så tänker jag. Det är gruppen, sen finns det olika grupper 

också. Sen kan det vara…lärarna är också en grupp som samarbetar kring sina frågor. Och vi i elevhälsan 

är också en grupp så att det är också tre grupper som ska verka tillsammans under en gemensam 

organisation som vi ibland inte ser. (intervju 5) 

 

Gruppnivå beskrivs här av specialpedagogen på flera olika sätt. Nivån beskrivs som eleverna, 

klassen, gruppen och vilka som kan delta i olika gruppkonstellationer. Ännu en 

specialpedagog beskriver gruppnivån på flera olika sätt.  

 

Där tänker jag att man ska tänka på hur eleven är i gruppen i själva klassen kanske. Eller i den gruppen, 

studiegruppen som han har de här ämnena eller om man ska säga så. Det kan ju handla om placeringar i 

klassrummet, det kan handla med vem han ska arbeta med, han kanske inte ska arbeta med den eleven 

eller sånna saker i grupparbeten. I grupparbeten kanske man måste fundera på ähh…hur man utformar 

grupparbeten. Hur eleverna är mot varandra på den nivån tänker jag. (intervju 4) 
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Specialpedagogen för här ett längre resonemang om gruppnivå och beskriver det som 

gruppen, klassen, studiegruppen. Respondenten kommer vidare in på åtgärder som skulle 

kunna landa på gruppnivå som t.ex. vem personen ska arbeta med och hur arbetet ska gå till. 

Gruppnivån beskrivs också som att den kan ses ur flera perspektiv. De flesta åtgärderna utgår 

från att ”han”, en individ ska hjälpas på olika sätt. Åtgärderna är alltså i hög grad 

individinriktade i beskrivningen. Den avslutande meningen i citatet berör istället hur alla 

elever ska vara mot varandra. 

  En annan av respondenterna tar upp problem på gruppnivå i samband med sin beskrivning.  

 

…en tredjedel i varje klass som har någon form av inlärningsinsatser. Och då blir det ju ändå det här att 

titta på grupp och vad är orsaken eller hur skulle vi kunna möta det här på ett bättre sätt. Det blir ju mitt 

uppdrag då. (intervju 2) 

 

Här har respondenten lokaliserat ett behov på gruppnivå och berättar att det är 

specialpedagogens arbete att åtgärda detta. Åter igen är detta dock inget som hamnar i 

åtgärdsprogram utan ett arbete som sker utanför individernas dokumentation. Respondenten 

beskriver dock också att individer i gruppen har inlärningssvårigheter vilket förlägger 

problematiken till individnivå.  

6.2.2. Rektor som organisationsnivå 
Alla respondenterna utom en lyfter fram rektor som definition på organisationsnivå och talar 

om organiseringen utanför eleven. Organisationsnivån beskrivs dock ur fler aspekter än så.  

 

Organisationsnivå det är. Det är rektor, vi lärare alltså, det är organisationen här. Sen har vi organisation 

över oss också. Det tror jag att jag ser på en organisationsnivå. Det är framför allt skolledningen och 

samarbetet med dem. Det ser jag som att det är organisation. Och lärarna är också en organisation och 

ibland är det som om de två organisationerna lever parallelliv. (intervju 5) 

 

Respondenten uttrycker en viss osäkerhet över begreppet och menar att organisationsnivån 

kan betyda olika saker. Nivån beskrivs t.ex. som rektor, lärare och skolledning. Respondenten 

beskriver att det finns ett problem med detta genom att organisationen inte är helt samspelt. 

Vad organisationen över skolan skulle vara framkom inte i intervjun.  En av de andra 

respondenterna tar dock också upp detta med en nivå som är utanför den fysiska skolan som 

de arbetar på. 
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Det handlar ju egentligen om att en skolledning eller den, eller till och med att man kan se det på politisk 

nivå med kan jag tycka eller på kommunalnivå. Alltså vilka förutsättningar har vi för att göra det här och 

vilka resurser kan vi få där ifrån eller hur kan vi i så fall lägga ansvaret där. (intervju 3) 

 

Återigen framkommer att skolledningen är en beskrivning av organisationsnivå men även att 

det kan betyda politisk nivå och kommunal nivå. Respondenten lyfter även fram att 

organisationsnivån kan användas som tillgång för resurser.  

  Ytterligare ett exempel att lyfta fram skolledningen är att rektor behöver fundera över hur 

organisationen ser ut: 

 

Så om nästan hälften av elevgruppen inte klarar matten. Då blir det verkligen på högsta nivå. Att vi måste 

tänka dels måste mattelärarna tänka på sin organisation, rektorerna måste fundera över upplägget som 

man har klubbat. (intervju 2)  

 

Här beskrivs nivån utifrån att det behövs en tanke kring organiseringen både hos personal och 

hos rektor. Intressant är att dessa beskrivningar på organisationsnivå inte hamnar i 

åtgärdsprogrammen. Det finns så att säga ingen koppling mellan beskrivningen av 

organisationsnivå som respondenterna ger och hur det skrivs fram i åtgärdsprogrammen.  

En av respondenterna förklarar det på följande sätt. 

 

Nä, åtgärdsprogrammen blir på individnivå, de blir på individnivå. Det kan vara på, alltså det kan ju vara 

på organisationsnivå på det sättet att vi behöver införskaffa något material. Eller ja…nä de blir väldigt 

individinriktade. Det blir de faktiskt. Men att organisationen försöker möta individen där blir det väl då. 

Ändå. Utan organisationsnivå..den lägger man ju utanför på nått sätt. Så jag kör den dialogen alltså på 

EHT eller rektor eller med..ja..gymnasiechefen har jag ju diskuterat med. (intervju 2) 

 

Åtgärdsprogrammen beskrivs som individinriktade och att det handlar om hur organisationen 

stödjer enskilda elever. Respondenten berättar att nivån befinner sig utanför individen och att 

elevhälsan, rektor samt gymnasiechefen har varit delaktiga. Organisationsnivån hamnar på 

detta sätt utanför åtgärdsprogrammen och är ett återkommande inslag i samtliga intervjuer. 

Problem med att skriva fram detta i åtgärdsprogram problematiseras under rubrik 6.5. I 

samband med åtgärdsprogrammen blir snarare organisationsnivån hur organisationen möter 

individen. 

 

Ähh ja fast det är klart att organisationsnivå, för den eleven blir organisationsnivå det som påverkar den 

eleven på en högre nivå så att säga. (intervju 3) 
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Organisationsnivån ses inte i samband med åtgärdsprogrammen som en nivå som ska 

åtgärdas för hela organisationen, för alla elevers räkning. Respondenterna menar istället att 

nivån innebär vilka resurser organisationen kan avsätta för enskilda individer.   

  Den specialpedagogen som inte tar upp rektor som beskrivning av organisationsnivån lyfter 

istället fram arbetet kring organisationsnivån vid förfrågan av beskrivning av begreppet.  

 

Ytterst hamnar det ju på hur vi organiserar våra grupper då hamnar man ju på både på schema och 

ähhh..om vi tittar på den biten…storlek på grupper och schema och så vidare. (intervju 1) 

 

Här lyfter respondenten fram åtgärder på organisationsnivån som beskrivning av begreppet. 

Återigen framkommer det att organisationsnivån beskrivs som en nivå som sker utanför den 

enskilda individen och som respondenten senare bekräftar att det inte hamnar i 

åtgärdsprogram. Nivån ligger istället i ett planerings- och förändringsarbete som sker 

tillsammans med personalen.  

  Både gruppnivån och organisationsnivån beskrivs alltså på flera olika sätt. I samband med 

gruppnivån används ofta ordet klass och i samband med organisationsnivå talar 

specialpedagogerna om rektor. Specialpedagogerna uppvisar också en osäkerhet inför vad 

nivåerna innebär och beskriver dem utifrån hur organisationen kan hjälpa individen. Arbete 

på grupp och organisationsnivå är något som hamnar utanför individen enligt respondenterna. 

Åtgärderna hamnar därför inte heller i åtgärdsprogrammen.  

6.3. Utredning på grupp- och organisationsnivå 
Specialpedagogernas beskrivningar av arbete med utredningar på grupp- och 

organisationsnivå skrivs fram under 6.3.1. och 6.3.2. En kort sammanfattning av resultatet i 

kapitlet presenteras i slutet av kapitlet.  

6.3.1. Samtal  
Samtal som utredningsform för grupp- och organisationsnivå kan enligt specialpedagogerna 

ske mellan flera olika parter. Det vanligaste samtalet för att utreda kring grupp- och 

organisationsnivå, som framkommer under intervjuerna är samtal mellan personal. Det kan 

till exempel handla om klasskonferenser där elever och grupper diskuteras. 
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Vi hade en sån här klasskonferens. Och efter det..den klasskonferensen då tog faktiskt rektorn upp att han 

tyckte att…han tyckte inte om sättet som lärarna pratade om eleverna. Att det var väldigt så här negativt. 

Det var inget positivt, det var bara svårigheter. Det var så här att man hade kort tid på sig att gå igenom 

en grupp elever och det blev väldigt negativt. (intervju 5) 

 

Samtal om elever och klasser sker här mellan lärare där också rektor närvarar. Hur 

tillvägagångssättet på klasskonferensen gick till framgick inte. Specialpedagogen förklarar i 

citatet att rektor under en klasskonferens uppmärksammar ett problem med lärarnas 

förhållningssätt. Problemet förläggs inte här till någon individ utan riktas istället kollektivt 

mot lärarna. Respondenten berättar sedan att detta åtgärdas. Denna åtgärd hamnar inte i något 

individuellt åtgärdsprogram.   

  Mentorerna eller lärarna är ofta de som har uppdraget att samla in uppgifter kring eleverna.  

 

Mentor är ju ansvarig för att samla in uppgifter från undervisande lärare. Sen kan det va..ähh..åtminstone 

ettorna nu är det flera som. Det är väl två klasser, som har inga karaktärsämneslärare med i mentorskapet. 

Då ser ju jag en nackdel. Dels är det svårt att få ut informationen. Och du får inte den direkta kopplingen 

heller i samtalet med elev och föräldrar. För det är ju ändå så att de har ju mest timmar i XXXXXX. Så 

det borde egentligen va någon som representerar den delen. (intervju 2) 

 

Samtalet sker här mellan mentor, elev och förälder. Specialpedagogen ser här ett problem på 

organisationsnivå. Respondenten menar att systemet med mentorskapet är fel och skulle 

behöva åtgärdas. De lärare som borde veta mest om eleverna är inte de som sköter 

utredningarna och för samtalen med elev och vårdnadshavare. Samma specialpedagog 

berättar att sådana problem lyfts upp tillsammans med rektor och elevhälsoteam men 

åtgärderna hamnar inte i åtgärdsprogram.  

  En annan specialpedagog lyfter fram det positiva med mentorskapet och att skolan skapat ett 

system med heltidsanställda mentorer.  

 

Alltså jag har sett väldigt bra i det här mentorskapet som vi har gjort. Det har vart en direkt sak som har 

varit oerhört positiv. Helt plötsligt har en person till som på sin heltid kan föra elevernas talan. Som kan 

hjälpa till och äähh ja måste säga att det har vart att föra ett resonemang och en diskussion och för att hur 

stöttar vi gruppen va. (intervju 1) 

 

Mentorn lyfts här fram som en ambassadör för eleverna och gruppen. Detta har för skolan 

inneburit en organisatorisk förändring, en systemförändring. I respondentens uttalande lyfts 

också resonemanget kring gruppen fram, hur gruppen stöttas och att inte enskilda individer är 
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i fokus. Specialpedagogen berättade att organisationsförändringen inte stått med i 

individuella åtgärdsprogram på organisatorisk nivå.  

  När samtalet används som metod för utredning lyftes också dokumentation fram vid ett par 

tillfällen. En av specialpedagogerna försökte hitta frågeställningar som tangerade grupp- och 

organisationsnivå.  

 

Personals bild av situationen och då handlar det om elevens behov, kunskaper, sociala relationer, 

planering och struktur i övrigt. Och sen elevens egen bild och elevens behov, kunskaper, sociala 

relationer, planering och struktur i övrigt. (intervju 3) 

 

Specialpedagogen lyfter här fram att hänsyn ska tas kring faktorer som sociala relationer, 

planering och struktur i utredningen. Elevens behov av särskilt stöd på grupp- och 

organisationsnivå skulle genom detta kunna framkomma. Här framkommer också att det inte 

bara är personalens bild av situationen kring eleven som är viktig utan även elevens talan 

lyfts fram. En annan specialpedagog lyfter istället fram avsaknaden av frågor kopplade till 

grupp- och organisationsnivå. 

 

Mmm…ja…alltså ja..ja inte så mycket faktiskt. Inte så många. De flesta är nog hur individen upplever 

sin skolsituation eller hur individen upplever sin lärsituation och trivsel och så. Det är sällan jag 

diskuterar, det är väl nån gång kanske sånna saker som schematekniska men det är jättesvårt. (intervju 5) 

 

Denna specialpedagog lyfter också fram elevens bild av sin skolsituation där det skulle kunna 

framkomma problem på grupp- och organisationsnivå. Respondenten uttrycker också att 

frågor kring grupp- och organisationsnivå inte förekommer i någon större omfattning.  

  Samtal med föräldrar lyfts fram vid några tillfällen i samband med utvecklingssamtal.  

 

Men på en klass fick jag in 11 anmälningar på 26-27 elever. Och det skedde i samband med att man då 

hade haft uppföljningssamtal eller utvärderingssamtal med mentorerna haft med elever och föräldrar. Ett 

utvecklingssamtal heter det…ja..där man konstaterar då att…nä jag fixar inte matematiken och så där då. 

Och då kan man ju verkligen fundera på organisationsnivå. Vad är det som gör att eleverna inte klarar sin 

matte? (intervju 2) 

 

Under utvecklingssamtalet har elevernas svårigheter med matematik framkommit. Detta har 

specialpedagogen uppmärksammat och lyfter fram ett problem på grupp- eller 

organisationsnivå. Enskilda individer är då inte i fokus utan att det är ett problem i just den 

klassen. Diskussionen kring problemet i det här fallet förs sedan med skolledning och 
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elevhälsoteam. Åtgärderna landar inte i individers åtgärdsprogram på grupp- eller 

organisationsnivå. 

6.3.2. Observation 
Observation är en metod för utredning genom vilken specialpedagogerna skulle kunna 

upptäcka hinder på grupp- eller organisationsnivå. Alla utom en av specialpedagogerna lyfte 

fram att de skulle vilja observera mer i verksamheten. Specialpedagogen som inte gjorde det 

kom inte in på detta spår överhuvudtaget. Tre av specialpedagogerna lyfte fram tidsbrist som 

argument för att de inte observerade.  

 

Jag skulle vilja gör det (observera), men jag gör inte det. Av tidsskäl. Ähh jag, nä det där var faktiskt fel, 

jag gör det visst det. Här gör jag det. På XXXXXX har jag bara två dagar så där är väldigt tight om tid 

där för det är så mycket annat som ska göras där men här har jag tre dagar och ähhh…jag…äh…vad ska 

man säga observerar. Det är klart det blir observation också men jag hjälper till på svenskan med att 

kunna ta hand om en grupp elever som har diagnoser i undervisningen. Inte så att jag tar ut dem utan jag 

hjälper till i undervisningen så. (intervju 4) 

 

Specialpedagogen menar att observation sker som en deltagande observation i 

undervisningen. Specialpedagogen förtydligar också att arbetet med eleverna sker i den 

ordinarie undervisningen och inte i en segregerad verksamhet. Detta skulle då innebära att 

specialpedagogen kan observera hela klassen och inte bara de individer som respondenten är 

där för att hjälpa.  En annan specialpedagog tar upp tidsbristen kring observation på följande 

sätt.  

 

Jag skulle önska själv då, att jag hade möjlighet att gå ut och auskultera mer i klasserna. Titta på hur 

eleverna, hur det ser ut. Men det tycker jag inte att jag har hunnit. I alla fall inte hitintills. Jag har 

fruktansvärt mycket att göra. (intervju 2) 

 

Specialpedagogen använder begreppet auskultera istället för observation och hänvisar till en 

hård arbetsbelastning som argument för att det inte hinns med. Ytterligare en specialpedagog 

lyfter fram tidsbristen. 

 

Ja jag hinner för lite men dels med den klassen när jag tittar på de här två där har vi varit ute ganska 

många faktiskt och varit med skolsköterska och kuratorn har också varit ute.  Och så och rektor har suttit 

med flera gånger, och jag har också varit med vid något enstaka tillfälle. Jag skulle vilja göra mer sånt 

men jag tycker att jag hinner faktiskt inte. (intervju 3)  
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Respondenten utgår från några elevärenden som referensram i samband med observationen. 

Specialpedagogen lyfter fram tidsbristen men säger också att andra parter från elevhälsan är 

ute och observerar. En av specialpedagogerna lyfter inte explicit fram tidsbristen utan menar 

istället att det kan vara känsligt att observera i klassrummen.  

 

Ja vi talade om det på utvecklingssamtalet (medarbetarsamtalet), att jag skulle ut och göra det mer än vad 

jag gör, jag skulle vilja göra det mer men jag har känt att jag inte vill komma så där när man inte varit här 

så länge och nu som först känner jag att jag skulle kunna kliva in i ett klassrum. Jag vill inte att dom ska 

känna sig obekväma för att jag observerar. (intervju 5) 

 

Specialpedagogen skulle vilja använda utredningsmetoden i större utsträckning. Det framgår 

inte vilka det är som kommer att känna sig obekväma vid observationen men förmodligen är 

det personalen som avses.  

   Utredning av grupp- och organisationsnivå sker enligt specialpedagogernas beskrivningar 

genom olika typer av samtal. De vanligaste samtalen som beskrivs är mellan personal men 

andra samtal som t.ex. utvecklingssamtal och samtal med mentor lyfts också fram. När 

specialpedagogen hittat problem på grupp- och organisationsnivå diskuteras det inte med 

eleverna utan sker utan deras medverkan. Några av specialpedagogerna hänvisade också till 

dokumentation och hur frågeställningarna i blanketterna var formulerade. Frågeställningarna i 

dokumentationen inbjöd då inte explicit till grupp- och organisationsnivå även om det skulle 

kunna tolkas på dessa nivåer.  

  Observation genomfördes i vissa fall men samtliga specialpedagoger utom en talade om att 

de skulle vilja göra detta i större utsträckning. Tidsbrist lyftes av respondenterna fram som ett 

argument för att observation inte hinns med. 

6.4. Åtgärder på grupp- och organisationsnivå 
Specialpedagogernas beskrivningar av arbete med åtgärder  på grupp- och organisationsnivå 

skrivs fram under 6.4.1. och 6.4.2. En kort sammanfattning av resultatet presenteras i slutet 

av kapitlet.  

6.4.1. Lärares undervisning 
En gemensam nämnare som specialpedagogerna lyfter fram i samband med grupp- och 

organisationsnivå är åtgärder inriktade mot lärares undervisning. Då rör inte åtgärderna 

explicit enskilda elever utan det är läraren som ska åtgärdas på ett eller annat sätt. Det kan till 

exempel handla om metoder och förhållningssätt. En av specialpedagogerna beskriver detta. 
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Det är någon gång jag faktiskt har skrivit att vad läraren kan göra. Alltså att lärarens åtgärder kan vara, 

alltså i klassrummet att som gynnar hela klassen om läraren skriver saker på tavlan eller låter alla 

fotografera. Alltså det är mer saker jag säger, det är inte saker jag skriver i åtgärdsprogrammet. Ibland 

säger jag till läraren att den här eleven behöver fotografera efter varje. Sudda inte så att han hinner med. 

Men säg det inte bara till honom utan säg det till hela gruppen. Att är det någon som vill fotografera nu 

så passa på innan jag suddar. Men det skriver jag inte i ett åtgärdsprogram. Det skulle jag kunna ha gjort 

men… (intervju 5) 

 

Specialpedagogen exemplifierar här en åtgärd som är inriktad mot läraren och som dessutom 

från början är kopplad till en specifik elev. Specialpedagogen lyfter också fram att åtgärden 

är gynnsam för flera i gruppen. Åtgärden som beskrivs är tydlig och konkret. 

Specialpedagogen börjar berätta om att åtgärden är dokumenterad och avbryter sig sedan 

själv. En annan specialpedagog beskriver arbete med lärare på organisationsnivå på följande 

sätt.  

 

Jag har jobbat mycket med att visa metoder med hur man kan leda en grupp. Genom enkla sätt se till att 

alla arbetar och då…men det är lite motstånd mot det va. Men sånt har vi haft med, det anordnas 

utbildning i det här som jag håller i va och lärarna kallas till det och det mötet kring de här sakerna. 

(intervju 1) 

 

Här är svaret inte i samband med en specifik grupp utan svaret ges utifrån att personal ska 

utbilda sig i att leda en grupp. Detta är inte heller något som landar i en specifik elevs 

åtgärdsprogram. Samma specialpedagog berättade också om en erfarenhet från tidigare 

arbetsplats. 

 

Där jag var klassföreståndare då jobbade vi med en speciallösning bara för den gruppen. I form av en 

rapport, med rapporter hem till föräldrarna som bara gällde den klassen då va. Som gällde alla lärare för 

den klassen. Och så det var ju en typisk åtgärd på gruppnivå där alla lärare fick vara beredda på att ställa 

upp på det här. (intervju 1) 

 

Åtgärden är riktad till lärarna för en specifik grupp där åtgärden inte riktas mot en individ 

utan hela gruppen. Specialpedagogen berättade också att det skrivits med i ett åtgärdsprogram 

som skrivits fram för hela gruppen.  

  Nästa specialpedagog beskrev åtgärder på organisationsnivå kopplade till en specifik 

individ. Beskrivningen utgick från vad en tidigare specialpedagog skrivit i ett 

åtgärdsprogram. 
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Då tog XXXXXX ett nytt möte med mentorerna efter ett stormöte då. Vi pratade om strategier, metoder 

och arbetssätt. För att öka delaktighet, kommunikation och trygghet. (intervju 2) 

 

Detta speglar att den tidigare specialpedagogen skrivit fram ett möte med mentorerna där det 

tagits upp att de diskuterat undervisning kopplat till en individ. Någon mer information 

framkom inte eftersom respondenten själv inte skrivit åtgärdsprogrammet.  

 Ytterligare ett exempel på när gruppen påverkats bidrar specialpedagog nummer 3 med. 

Respondenten beskriver åtgärder kopplade till lärares undervisning på följande sätt: 

 

Men alltså då åtgärder på gruppnivå det kan ju vara något som också är på tapeten i och för sig. Som 

någonstans skrivs fram det är ju det här med arbetsro till exempel. Elever behöver arbetsro, läraren måste 

faktiskt se till att det är det för att man har en ovanligt känslig elev kanske i den här gruppen som inte 

fixar det. Och då måste man ju, då kan det skrivas fram på ett sånt sätt att läraren måste se till att den här 

eleven har arbetsro vilket medför att det påverkar hela gruppen. Fast samtidigt har ju hela gruppen nytta 

av det. (intervju 3) 

 

Specialpedagogen beskriver att eleven behöver arbetsro och att ansvaret ligger på läraren att 

ordna detta. Problemet förläggs hos eleven och en följdeffekt blir att gruppen får nytta av 

åtgärden. Ansvaret läggs här på att läraren ska se till detta och handlar inte om utbildning av 

personalen. Läraren förväntas åtgärda detta själv. Den sista specialpedagogen tar också upp 

lärares undervisning där handledning lyfts fram som åtgärd. 

 

På XXXXXX har man arbetat lite mer med specialpedagoger och där förstår man själva funktionen mer 

att jag handleder både lärare och elever och hittar strukturen i studierna för eleverna och så där. (intervju 

4) 

 

Specialpedagogen beskriver handledning av lärare i olika elevärenden som en 

organisationsåtgärd. Beträffande eleven i utdraget beskriver specialpedagogen vidare sitt 

arbetssätt som individinriktat. Handledningen av personal i samband med struktur för elev 

hamnar inte i individuella åtgärdsprogram. Specialpedagog nummer 4 berättar vidare vilka 

åtgärder som skrivs in i åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå. 

 

Organisationsnivå så är det ju att läraren kanske behöver ge mera tid, att läraren måste se till så att eleven 

ska skriva provet i lugn och ro, eller uppgiften i lugn och ro eller sånna saker. (intervju 4) 
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Här framkommer det att specialpedagogen tänker organisationsnivå som en åtgärd som 

innebär organisationen kring eleven. Att läraren organiserar undervisningen kring eleven, att 

eleven t.ex. får mer tid. Det är framförallt en av specialpedagogerna som tar upp utbildning 

av lärare som organisatorisk åtgärd.  

 

Att lärarna samverkar kring att göra regler för det och det. Där landar det på gruppnivå på ett annat sätt. 

Ähh, jag har jobbat en hel del med att utbilda lärarna, utbilda inom citationstecken då, men utbilda det 

jag kallar ADHD pedagogik lite slarvigt uttryckt då. (intervju 1) 

 

Här beskriver specialpedagogen att lärarna samverkar kring regler för en grupp och att det då 

landar på gruppnivå. Åtgärden är kopplad till en specifik grupp där kompetensutvecklingen 

kan påverka fler elever. Specialpedagogen fortsätter 

 

Men handlar det om utbildningsinsatser, handlar det om vissa hjälpmedelsinsatser, handlar det om 

förändringar i viss struktur, går det att påverka själv i schemaläggningen. Alltså om man tittar på sånna 

bitar då tror jag på att det. Så det tror jag på det viset. Och det gör vi inte i tillräckligt stor utsträckning. 

Men jag tror på det. (intervju 1) 

 

Specialpedagogen lyfter fram behovet och fördelarna med organisatoriska åtgärder och att 

respondenten skulle vilja att detta förekom i större utsträckning. Specialpedagogen lyfter flera 

gånger under intervjun fram olika organisatoriska utbildningar som genomförts men de 

hamnar inte i åtgärdsprogram.  

6.4.2. Resurser eller organisation kring elever 
Åtgärder på organisationsnivån beskrivs av specialpedagogerna också i stor utsträckning som 

en fråga om resurser. Det handlar då om att extra resurser har lagts till för att hjälpa individen 

som kompensatoriska åtgärder. En specialpedagog beskriver åtgärder på grupp- och 

organisationsnivå på följande sätt. 

 

Och det kan ju vara att de måste finnas mer tid i form av stöd och resurs eller så för att de ska reda ut det. 

Vi har en elev som fick…ähh..ganska mycket stöd i sitt boende i form av LSS. Han får 10 timmar i 

veckan, fritidspersonal viker mer tid enbart för honom. (intervju 1) 

 

Här beskrivs åtgärderna som organisationsåtgärder även om de är inriktade mot individen. 

Det är en individ som får ta del av åtgärden och inte gruppen eller organisationen. En annan 

specialpedagog beskriver organisationsåtgärd i form av resurs på följande sätt. 
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Men allting, det är ganska mycket som inte ligger på honom tycker jag här utan det ligger då 

planeringstid med mig då och det är jag ansvarig för, hjälper honom att maila hem mycket och 

så…ähh..så det är inte han då bara. Ja det är i och för sig, det här i och för sig ganska mycket 

elevcentrerat och så. (intervju 3) 

 

Specialpedagogen beskriver organisationsåtgärden utifrån ansvar, och att ansvaret inte ligger 

på individen. Respondenten hejdar sig själv och kommer på att åtgärden egentligen är 

individinriktad. Specialpedagogen utgår från ett individuellt fall och fortsätter sedan.  

 

Ähh han behöver få tillgång till kursplanering och det är också lärarna, lektionsanteckningarna ska ut så 

han har tillgång till det. Så jag tycker att vi försöker jobba mer och mer med att lägga det på liksom lite 

mer på organisationsnivå och skolan då i all fall. (intervju 3) 

 

Åtgärden är inriktad mot en individ. Här framkommer det också återigen att åtgärderna på 

organisationsnivå kan ses som en ansvarsfråga. Att organisationen hjälper individen. Samma 

specialpedagog berättar också om sig själv som resurs på gruppnivå. 

 

En av observationerna ledde också till att jag kommer att vara. Att jag ska vara med i en klass, att jag ska 

försöka vara med en gång eller en gång varannan vecka för det är en lärare som, det är en klass som 

behöver hjälp så XXXXXX hinner inte med, alla. Och även om jag inte kan XXXXXX kurs så tror jag 

ändå att om vi är två inne så kan jag bara prata med dem som bara behöver spåna eller återföras på banan 

igen så. (intervju 3) 

 

Specialpedagogen kompenserar med sig själv som resurs i gruppen. Hela gruppen gynnas av 

resursen. Specialpedagogen berättar vidare att åtgärden inte finns med i åtgärdsprogram även 

om det finns en elev med åtgärdsprogram i gruppen som behöver mycket extra hjälp.   

En annan specialpedagog beskriver att diskussioner i lärarlag om enskilda elever inte hamnar 

i åtgärdsprogram. 

 

Nä, det hamnar inte riktigt där, inte själva diskussionerna men kommer man fram till någon åtgärd att du 

bör tänka på det här när du undervisar liksom sånna saker som att du behöver ha mer tid på de här proven 

eller uppgifterna eller vad det är. Sådana saker kan ju liksom stå på både organisationsnivå eftersom 

läraren måste tänka på det i provsituationer och även individnivå tänker jag så att det är hopkopplat 

däremellan. Så att läraren ger mer tid och eleven tar mer tid liksom att man tänker så. (intervju 4) 

 

Specialpedagogen beskriver att samma åtgärd kan ses på olika nivåer. Organisationsåtgärden 

beskrivs här som att organisationen ger extra tid till eleven. Detta kan betecknas som en 



42 
 

kompensatorisk åtgärd. Åtgärden är i detta fall inriktad till en specifik elev och inte hela 

gruppen eller organisationen.  

  Åtgärder som sker på grupp- och organisationsnivå beskrivs oftast som åtgärder där 

personal hjälper eleven på olika sätt. Det handlar om åtgärder som riktas mot individen fast 

där inte individen bär ansvaret. Det kan t.ex. handla om schemaförändringar, tid med 

speciallärare eller specialpedagog, att material för eleven behöver köpas in eller någon annan 

resurs behöver tas fram. Åtgärderna kan också handla om utbildningsinsatser i 

personalgruppen eller anpassning av klassrum. Generellt går talet om begreppen grupp- och 

organisationsnivå in i varandra. Sällan hamnar åtgärderna på grupp- och organisationsnivå i 

åtgärdsprogrammen om åtgärderna rör fler än en individ. Åtgärderna som specialpedagogerna 

beskriver på grupp- och organisationsnivå i samband med åtgärdsprogram är också 

individinriktade. Åtgärder beskrivs som grupp- och organisationsåtgärder utifrån att ansvaret 

ligger utanför eleverna.  

6.5. Varför är det svårt att skriva fram grupp- och organisationsnivå i 

åtgärdsprogram? 
En fråga som ställdes under intervjuerna var varför åtgärderna på grupp- och 

organisationsnivå inte hamnar i åtgärdsprogram. Denna fråga ställdes ofta i anslutning till att 

specialpedagogerna beskrivit ett arbete som faktiskt pågår på grupp- eller organisationsnivå.  

  Under intervjuerna ställdes också en hypotetisk fråga till samtliga specialpedagoger. Frågan 

handlade om kritik som framkom kring lärare och hur de arbetade med detta i samband med 

åtgärdsprogram.  

  Precis som under tidigare rubriker presenteras resultatet med en kort sammanfattning i slutet 

av kapitlet. 

6.5.1. Stödet viktigare än dokumentation 
En sak som flera av specialpedagogerna uttrycker är att det är viktig att vara pragmatisk och 

att dokumentationen kommer i andra hand. När frågan ställts om varför åtgärder på 

organisationsnivå inte hamnat i enskilda individers åtgärdsprogram svarade en så här: 

 

Det är en sak vad skriver vi, en annan sak vad gör vi. Det är två helt skilda saker. (intervju 1) 
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Respondenten fortsätter. 

 

Vad står det i åtgärdsprogrammen, vad gör vi va. Och det är en sak att skriva att vi måste ändra va, men 

jag har jobbat rätt mycket med att vara handgriplig. Vi behöver ändra. Och i vissa fall har vi lyckats i 

andra fall har vi inte lyckats. (intervju 1) 

 

Specialpedagogen ger uttryck för att åtgärdsprogrammet endast är ett dokument och att det är 

viktigare att eleven blir hjälpt. Denna tanke återkommer hos flera specialpedagoger. 

 

Men det viktiga är ju att det finns en dokumentation då. Som ser till att den är funktionell för det handlar 

ju om också att det blir någonting gjort. Det är ju viktigare än att det skrivs. Att man får till någonting 

som är ett bra stöd för eleven. (intervju 2) 

 

Specialpedagogen anser att det är viktigt att det finns ett åtgärdsprogram för eleven men att 

det stödet är viktigare än dokumentationen. Det framgår också att det är ett individuellt stöd 

det handlar om eftersom det är eleven som ska stödjas. Ytterligare en specialpedagog tar upp 

detta med att vara pragmatisk.  

 

Så på nått sätt är det väl så att man ofta är ganska pragmatisk eller hur, att när man väl sitter där med den 

där eleven så försöker man bara sno ihop det så mycket som man kan så det ska bli bra för den här 

eleven. (intervju 3) 

 

Specialpedagogen beskriver att det är viktigt att vara praktisk i arbetet med åtgärdsprogram. 

Respondenten ger också uttryck för att vara under tidspress med beskrivningen att behöva 

sno ihop åtgärdsprogrammet.  

  En av specialpedagogerna tar istället upp att det är viktigt att dokumentationen blir av. 

 

Och sen kan jag tänka, alltså ett åtgärdsprogram det är viktigare att skriva ett åtgärdsprogram, att det 

kommer en produkt där än att man är rädd för att skriva. Det uppfattar jag också på skolor och när man 

ska skriva om åtgärdsprogram och sånt där att det här har gått väldigt långt. (intervju 4) 

 

Specialpedagogen menar att det är viktigt att åtgärdsprogrammen upprättas och ger också 

uttryck för att åtgärdsprogrammet är ett verktyg. Det säger dock ingenting om att själva 

stödet är viktigare än dokumentationen. Specialpedagogen fortsätter: 

 

Men då brukar jag säga det att det är bättre att det är ett skrivet åtgärdsprogram än inget alls. Så tycker 

jag i alla fall. (intervju 4) 
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Denna specialpedagog är den enda som lyfter fram vikten av dokumentationen och att det 

görs skriftligt.  

  I övrigt framkommer varierande tankar kring varför det är svårt att få in grupp- och 

organisationsnivå i åtgärdsprogram. En förklaring till att det inte upprättas åtgärdsprogram på 

grupp- och organisationsnivå är att blanketterna inte inbjuder till reflektion över dessa nivåer.  

 

Men blanketterna inger verkligen inte till…utan den inger ju till vad blir insatsen, vad kommer skolan 

med. (intervju 2) 

 

Specialpedagogen menar att formuleringarna i dokumentationen istället för att ta upp åtgärder 

som kan hjälpa flera på grupp- och organisationsnivå tar upp delar som är riktade mot enbart 

individen. Samma specialpedagog fortsätter att fundera över grupp- och organisationsnivån: 

 

För det är ju lätt att glömma bort det här med grupp- och organisationsnivå. Även om jag tycker liksom 

att jag jobbar liksom med det i tankevärlden. (intervju 2) 

 

Nivåerna finns med men glöms gärna bort berättar specialpedagogen. Ytterligare en 

specialpedagog nämner problemet kring detta: 

 

Jag har inte skrivit det för jag tycker inte riktigt. När jag skriver, så oftast kommer det sånt här sakerna 

efter hand. De kommer mer och mer och mer saker. När jag tänker på den här eleven så är det hela tiden 

saker och då skulle jag behöva lägga till alla de saker jag säger till läraren i åtgärdsprogram och det har 

jag inte gjort faktiskt. För jag tycker på nått sätt att det är så självklart. (intervju 5) 

 

Specialpedagogen berättar här att det sker åtgärder hela tiden och att de inte hamnar i 

dokumentationen kring eleven. Respondenten sätter fingret på en viktig aspekt att 

åtgärdsprogrammet här beskrivs som en produkt som blir färdig. Nya saker händer hela tiden 

vilket skulle innebära en omarbetning av åtgärdsprogrammet. Specialpedagogen beskriver 

också att åtgärderna är så självklara att det är onödigt att ta med.  

  En annan specialpedagog förklarar det på följande sätt: 

 

På organisations-, liksom alltså egentligen så alltså någonstans så blir det ju framskrivet ganska 

elevcentrerat i ett åtgärdsprogram. Att det handlar om att den här eleven behöver ju ditt, och ditt och ditt 

och datt… (intervju 3) 
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Specialpedagogen beskriver att åtgärderna på organisatorisk nivå är inriktad mot individen. I 

detta fall handlade samtalet om en schemaförändring för just den eleven. Det är m.a.o. 

individen som ska åtgärdas, inte gruppen eller organisationen. I samband med en diskussion 

om när det inte fungerar i en grupp och det behövs gruppåtgärder berättar specialpedagogen 

varför det inte hamnar i individuella åtgärdsprogram:  

 

Nä, det är väl att det skrivs ganska mycket åtgärdsprogram ändå och att man på nått sätt och jag vet inte 

om man på nått sätt skulle uppleva det som stigmatiserande att man skrivet ett åtgärdsprogram för att en 

elev inte..att det är känsligare än att man inte når målen i kursen. (intervju 3) 

 

Specialpedagogen ger uttryck för att den enskilda individen riskerar att bli utpekad för 

åtgärden som skulle vara riktad mot hela gruppen. Detta skulle då innebära att eleven är 

orsaken till åtgärden.  

  Dialoger, möten eller arbete som eleven inte direkt är involverad i hamnar inte heller i 

åtgärdsprogram. Till exempel om skolan försöker hitta lösningar tillsammans med 

skolledningen. Följande dialog utspelade sig under en intervju: 

 

Men den typen av dialoger med skolledning. Skulle det kunna vara en åtgärd? 

Egentligen är det ju det men frågan men det skriver vi kanske inte fram.  

Varför är det så ? 

Ja det är en bra fråga. Och för att det också ska vara begriplig för att vad jag försöker peka på många 

gånger. (intervju 3) 

 

Specialpedagogen beskriver att åtgärden finns där men att den inte skrivs fram i 

åtgärdsprogrammet. Argumentet för detta är att det inte skulle vara begripligt för eleven. 

Eleven har s.a.s. ingen förståelse för vad mötet skulle ha för något med eleven att göra. En 

annan specialpedagog tar också upp detta med att samtalen kring grupp och organisation inte 

hör hemma i individuella åtgärdsprogram. Samtalet rörde om åtgärder kring frånvaro 

diskuterats på en organisatorisk nivå.  

 

För jag tänker så här att det är en annan process vid sidan av. Självklart kan man alltid lyfta in det i 

åtgärdsprogrammet det kan man alltid göra för det är ju utvärderingsbart…(intervju 4) 

 

Specialpedagogen berättar att samtal kring frånvaro som skolproblem sker utanför eleverna. 

Respondenten menar att det inte har en direkt koppling till individen vilket gör att det inte 

hamnar i åtgärdsprogrammet. Respondenten lyfter dock att det kan finnas en mening med det 
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då det är utvärderingsbart. Ytterligare en specialpedagog beskriver varför inte organisatoriska 

åtgärder hamnar i åtgärdsprogram. 

 

Jag tror att det är så lätt att gå in på individnivå att det handlar om att man sitter och talar med en elev 

och den kommer fram till att den har ångest eller annan problematik. Den kan inte komma till skolan för 

att den mår så dåligt. Då, och då skriver man ett åtgärdsprogram utifrån den individens problematik och 

så försöker man hitta åtgärder för just den individen. Men man har liksom inte lyft upp den..för att alla de 

som inte kommer till skolan har olika problem. (intervju 5) 

 

Även denna specialpedagog lyfter fram problematiken med att fastna i individuell 

problematik. Respondenten tar också upp att problemet med att individernas problematik 

varierar i stor utsträckning vilket försvårar åtgärder för flera individer.  

6.5.2. Känsligt att kritisera lärare 
Under intervjuerna ställdes en hypotetisk fråga för att komma åt arbete på grupp- och 

organisationsnivå. Specialpedagogerna blev tillfrågade hur de och skolan arbetade med lärare 

som inte fungerade i undervisningen. Arbete med läraren skulle då kunna vara ett arbete på 

grupp- och organisationsnivån där det inte bara är eleverna som ska utredas och åtgärdas. En 

av specialpedagogerna beskrev att elever fått byta lärare när det inte fungerat i relationen.  

 

En del har faktiskt fått byta lärare. Faktiskt när det inte funkar. Först och främst försöker man hitta 

samarbete och där är rektorerna jätteduktiga och går direkt in..alltså och försöker prata med både lärare 

och elev och försöker tillsammans och så för att höra hur de kan. Ibland är eleven så låst så då byter man 

lärare. Så att vi får eleven att komma hit. 

Hamnar den formen av åtgärder i åtgärdsprogram? 

Nä, nä det har jag inte sett någon gång. Det har aldrig stått att eleven har fått byta lärare. 

Varför tror du att det är så att det inte hamnar där? 

Mmm…Ja det kanske är för känsligt. Jag vet inte. Jag kan tänka mig att det är det. Det händer inte 

jätteofta kan jag säga men jag har aldrig sett det i något åtgärdsprogram här i alla fall. Och så..nä. 

(intervju 5) 

 

Specialpedagogen lyfter här fram att det möjligtvis kan vara känsligt att skriva in i 

åtgärdsprogram. En annan tolkning kan vara att respondenten inte förstår värdet av att skriva 

in en sådan åtgärd. En intressant iakttagelse är också att det är eleverna som byter grupp och 

att det inte är på tal om att det är läraren som ska åtgärdas. Rektorn har förvisso gått in och 

försökt lösa konflikten. Specialpedagogen berättar vidare om hur respondenten skulle hantera 

upptäckten av att en lärare hade för svår undervisning för en hel grupp.  
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Kära nån, det skulle jag inte hantera alls. Det skulle vara jättesvårt. Jag skulle nog inte kunna gå in 

på…det skulle vara jättesvårt att gå in på gruppnivå och säga det. Att det var för svårt för hela klassen, 

det skulle vara lättare att gå in på individnivå. Att säga att just den här eleven förstår inte. Då har jag i 

och för sig inte jag varit inne i klassrummet men jag har pratat med en elev om ett material, en lärobok 

som han upplevde för svår och då hittade jag en annan bok. Och då frågade jag läraren om det var okej 

att jag tog boken. Så kan jag göra och det var okej. Men jag tror att den läraren hade tagit mycket illa vid 

sig om jag hade gått in och kommenterat att hela klassen hade den boken. Så att nä, det tycker jag är 

jättesvårt. (intervju 5) 

 

Respondenten beskriver att det är okej att förlägga svårigheter hos en elev men inte hos en 

lärare. Specialpedagogen kommer åter in på känsligheten att kritisera en lärare och att det 

istället är lättare att åtgärda på individnivå.  Nästa specialpedagog talade om korrigering av 

lärare på följande sätt: 

 

Vet vi om att det finns personal som inte klarar av att hantera grupper så måste vi också jobba mot. 

Lyfter föräldrarna fram det? 

Jaja det gör de. Och det finns ju föräldrar som ser det. 

Hamnar då det i åtgärdsprogrammet? 

Nej. Jag har aldrig varit med om det. Att det har gjort det va. 

Varför är det så? 

Jag tror att det är en jättekänslighet att kritisera lärare. Det tror jag. 

För dig som skriver åtgärdsprogrammet eller för den som tar emot det? 

Jag tror att det är en utbredd kultur vi har överlag. Och sen är det frågan vad leder det till. Leder det 

någonstans? Det är ju det som är det viktiga, att det jobb vi gör leder någonstans. (intervju 1) 

 

Specialpedagogen tycker att det är känsligt att kritisera lärare precis som den förra 

respondenten. Specialpedagogen ger vidare uttryck för att ett sådant arbete inte skulle leda 

någonvart. Respondenten berättar också att åtgärden inte hamnar i åtgärdsprogram. Nästa 

specialpedagog lyfter fram ytterligare en svårighet med kritik mot lärare. 

 

Alltså den biten är ju jättesvår. Tycker jag. När det är kritik mot lärare så. Ähhh för där måste man ju 

också förhålla sig väldigt professionellt i det här mötet då. Att inte köpa konceptet rakt av. Utan ta emot, 

tänker jag, den kritik som är och se hur man kan göra det bättre. Hur ska vi försöka gå framåt så att det 

blir bättre. (intervju 2) 

 

Specialpedagogen problematiserar detta genom att lyfta fram att det finns olika perspektiv. 

Elevens och vårdnadshavarens kritik är då bara ett perspektiv, där läraren kan ha en annan 



48 
 

bild av problemet. Specialpedagogen tillfrågades också om sådan kritik hamnat i 

åtgärdsprogram: 

 

Har jag skrivit in det någon gång i åtgärdsprogram? Nä..jag skrev ett här alldeles nyligen förra veckan. 

Där uttryckte man ett rent missnöje. Ja, jag har faktiskt skrivit på det sättet att föräldrarna upplevde att de 

inte fått den återkoppling som de hade framfört under hösten. (intervju 2) 

 

Specialpedagogen har här fått med missnöjet i åtgärdsprogrammet men det framgick inte 

under intervjun om det skett några särskilda åtgärder kopplat till detta. Här ger 

specialpedagogen mer uttryck för att det är ett konstaterande i åtgärdsprogrammet att 

återkoppling inte skett från lärarens sida. En av specialpedagogerna tog också upp det 

känsliga med att kompetensutveckla lärare kring vissa elevers behov. Respondenten lyfte 

fram flera svårigheter och att det inte sker i någon större utsträckning. 

 

För det borde man göra (kompetensutveckla) utan mer att var och en ska gräva i sig själv och försöka 

rätta upp det här. Det är klart att vi diskuterade ju det tillsammans och alla lärare var ju med så att och 

sen känns det ju som att det blir ju alltid lite mer den känsliga frågan då är det klart att jag som 

specialpedagog sitter ju i någon sorts mellanställning. (intervju 3) 

 

Specialpedagogen ger uttryck för att kompetensutveckling av personal borde ske i större 

omfattning. Respondenten tar upp det känsliga med att det är läraren som behöver förändras. 

Specialpedagogen berättar dock att utvecklingen får ske på egen hand där läraren får åtgärda 

sig själv. Respondenten reflekterar också över sin egen roll i detta och menar att 

specialpedagogen hamnar mitt emellan lärare och elev. Även den sista specialpedagogen 

lyfter fram att det är känsligt att kritisera lärare.  

 

Men det är klart när det gäller lärare där har vi en svår bit. Det blir, det blir så personligt. Man säger, och 

det uppenbarar sig väldigt tydligt när det är F-varningar. Att det är nått problem här. Så det har jag stött 

på det här med lärare och hur man ska arbeta med lärare och det är en känslig grej. För det är inte roligt 

att säga det att du behöver nog utveckla ditt jobb. Men det är en sån diskussion som måste tas. För 

elevernas skull.  

Gör du det? Eller är det någon annan som gör det? Eller hur…? 

Nä, jag gör inte det…eller inte enbart jag utan rektorn är det väl mest men jag förser ju honom med 

underlag för det, för den diskussionen eller vad man säger. Och även en syn från min sida också.  

Hamnar det i åtgärdsprogram? 

Nä det gör det inte. 

Varför gör det inte det? 
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Som sagt det är väldigt känsligt. Mot läraren tänker jag. Och sen är man väldigt försiktig vad man 

skriver. (intervju 4) 

 

Respondenten berättar att det för elevernas skull är viktigt att lärarnas undervisning åtgärdas 

om det inte fungerar. Här framkommer det också att det är en känslig fråga för 

specialpedagogen. Respondenten berättar att rektorn är den som åtgärdar problemet men att 

specialpedagogen är den part som sköter själva utredningen.  

  Enligt flera specialpedagoger är det viktigt att vara pragmatisk i sitt arbete med 

åtgärdsprogram. Respondenterna beskriver att det är viktigaste är att eleverna får det stöd de 

behöver. I övrigt framkommer flera olika förklaringar till varför nivåerna inte hamnar i 

åtgärdsprogrammen. Flera specialpedagoger lyfter fram att åtgärderna sker men att det är 

saker som görs utanför elevernas medverkan. Någon specialpedagog förklarar att nivåerna 

glöms bort men att de finns med i tankevärlden. En annan förklaring är att åtgärder på grupp- 

och organisationsnivå i individuella åtgärdsprogram skulle vara stigmatiserande. Samma 

respondent lyfte också fram att åtgärderna skulle vara obegripliga för eleven. Slutligen menar 

en specialpedagog att alla har individuella problem som skiljer sig åt. 

  När lärare ska åtgärdas hanterar inte specialpedagogerna själva detta arbete. Överlag 

beskriver specialpedagogerna arbetet som känsligt. I de fall där det är läraren som ska 

korrigeras hamnar inte åtgärderna i åtgärdsprogram. Argumenten som lyfts fram kring detta 

är flera. En av respondenterna förklarar att det inte går att köpa elevernas perspektiv rakt av, 

en annan att det inte skulle leda någonvart. Ytterligare förklaring är att läraren skulle ta illa 

vid sig eller att specialpedagogen sitter i en mellanställning mellan elev och lärare.  

7. Diskussion 
I kapitlet kommer resultatet att diskuteras med hjälp av Skolverkets rapporter och den 

tidigare forskningen. Forskningsfrågorna skrivs fram under respektive rubrik och tas upp i 

både början och slutet av varje kapitel. Tanken är att detta ska underlätta för läsaren vad 

diskussionen handlar om. Varje delkapitel avslutas med en kort sammanfattning. 

7.1. Särskilt stöd  
Hur beskriver specialpedagogerna särskilt stöd i relation till deras arbete med 

åtgärdsprogram? Flera beskrivningar framkommer under intervjuerna. Särskilt stöd beskrivs 

som undervisning som sker utanför den ordinarie undervisningen och som åtgärder som 

varierar utifrån individuella svårigheter.  
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  De flesta av specialpedagogerna lyfter fram särskilt stöd som något som sker utanför den 

ordinarie undervisningen. Det särskilda stödet beskrivs då dels som ett enskilt arbete med en 

till en undervisning, dels undervisning som sker på ett stödpass i grupp. Om särskilt stöd 

beskrivs på detta sätt måste det få en inverkan på sättet att utreda särskilt stöd. Utredningar 

ska enligt Skolverket svara på om eleven är i behov av särkilt stöd eller inte i behov av 

särskilt stöd.
167

 Specialpedagogernas beskrivningar av särskilt stöd innebär då i förlängningen 

att utredningen ska svara på om eleven behöver enskilt stöd eller stöd i mindre grupp. Detta 

stämmer väl överens med en rapport från Skolverket där det framkommer att rektorer 

beskriver öppen stödundervisning som den vanligaste stödformen.
168

 Ett beslut om att 

förlägga stödundervisning utanför den ordinarie undervisningen kräver också ett rektorsbeslut 

som inte kan delegeras bort.
169

 Det betyder att rektors delaktighet måste vara vanligt 

förekommande i samband med elevernas utredningar i beslutet kring särskilt stöd.  Kopplat 

till grupp- och organisationsperspektivet handlar en sådan beskrivning av särskilt stöd om hur 

organisationen stöttar och möter individen. Det särskilda stödet blir därför beskrivet som 

individinriktat av specialpedagogerna. 

  Om särskilt stöd handlar om extra stödundervisning innebär tolkningen av särskilt stöd 

också att det är samma sak som olika typer av åtgärder. Beskrivningen stämmer också 

överens med hur det skrivs fram i en rapport från Skolverket. I den beskrivs det särskilda 

stödet som t.ex. kompetensutveckling av personal vilket kan betecknas som en åtgärd.
170

 

Kompetensutvecklingen kan t.ex. handla om att utbilda personal i neuropsykiatriska 

funktionshinder eller i lärandemiljöer. En sådan beskrivning av särskilt stöd, handlar om att 

åtgärden riktas mot personalen och inte en enskild elev. Ett sådant sätt att se på särskilt stöd 

hjälper alla elever på skolan då t.ex. undervisningen eller lärandemiljön blir bättre för alla. 

Det särskilda stödet är då inte direkt inriktat på att kompetensutveckla personal kring enskilda 

elevers behov som i specialpedagogernas beskrivningar.  

  En specialpedagog lyfter fram att särskilt stöd kan betyda olika saker. Denna tolkning av 

begreppet är mer i linje med Skolverkets definition där de skriver att särskilt stöd ska 

bedömas från fall till fall.
171

 Tidigare i examensarbetet lyftes en rapport från Skolverket fram 

där det framgick att det särskilda stöder inte utreds i tillräcklig utsträckning.
172

 De bristfälliga 

utredningarna leder i sin tur till att stödinsatserna blir felaktiga. Detta lyser också igenom i 

                                                
167 Skolverket (2013). s.26. 
168 Skolverket (2010). s.6. 
169 Skollag 2010:800. 3Kap. 9§. 
170 Myndigheten för skolutveckling (2005). s.18 och s.28. 
171 Skolverket (2013). s.10. 
172 Myndigheten för skolutveckling (2005). s.41f. 
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specialpedagogernas uttalanden där de speglar en tidsbrist och en önskan om att t.ex. 

observera grupper. 

  Asp-Onsjö kommer i sin avhandling fram till att elever i behov av särskilt stöd kategoriseras 

in i olika fack och beskrivs av lärare utifrån sina individuella svårigheter.
173

 Lärare beskriver 

då eleverna utifrån om de t.ex. har läs- och skrivsvårigheter. Samma resultat påvisar också 

Isaksson, Lindqvists och Bergström som kommer fram till att särskilt stöd är kopplat till 

individens brister.
174

 Synsättet framkommer också hos specialpedagogerna där enskilda 

elevers problematik lyfts fram som t.ex. elever med mattebekymmer eller 

inlärningssvårigheter. De individuella svårigheterna lyfts alltså återigen fram. I de allmänna 

råden framgår det dock att den pedagogiska verksamheten ska anpassas efter varje elevs 

behov.
175

 Vikten av att förlägga särskilt stöd på grupp- och organisationsnivå blir här väldigt 

tydlig. Även i läroplanen för gymnasieskolan står det att lärarnas undervisning ska anpassas 

efter elevernas olika behov.
176

 Återigen är det inte enskilda individer som ska ges särskilt 

stöd utan det är skolan kring eleverna som ska anpassas.  

  Specialpedagogernas beskrivningar av särskilt stöd i relation till åtgärdsprogram är m.a.o. i 

hög utsträckning utifrån elevers individuella brister. Det särskilda stödet som beskrivs 

handlar i samband med åtgärdsprogram om att kompensera dessa brister genom extra 

stödundervisning. Det särskilda stödet är alltså inte kopplat till grupp- och organisationsnivå 

vilket skulle kunna bero på tidsbrist. Att styrdokumenten inte heller definierar vad särskilt 

stöd innebär försvårar naturligtvis också. Endast en av specialpedagogerna lyfter fram att det 

är svårt att säga vad särskilt stöd är eftersom det ska variera från fall till fall. Även hos den 

respondenten lyser det dock igenom att det särskilda stödet är individinriktat.  

7.2. Grupp- och organisationsnivå 
Hur beskriver specialpedagogerna grupp- och organisationsnivå? Specialpedagogernas 

beskrivningar av grupp- och organisationsnivån varierar i väldigt stor utsträckning. Ansvaret 

är dock centralt i samband med nivåerna där rektors ansvar lyfts fram i samband med 

organisationsnivå. Grupp- och organisationsnivå beskrivs också av specialpedagogerna i 

samband med åtgärdsprogram som vad skolans representanter kan göra för enskilda 

individer.  

                                                
173 Asp-Onsjö (2006). s.202. 
174 Isaksson, Lindqvist, & Bergström (2007). s.85. 
175 Skolverket (2013). s.24. 
176 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (2011). Kap. 2.6. 
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  Klass är ett återkommande ord som respondenterna använder i samband med gruppnivån. 

Flera av specialpedagogerna visar också en osäkerhet inför vad nivån innebär och lyfter fram 

den som individinriktad. Respondenterna beskriver vidare gruppnivån som att det kan handla 

om olika grupper inom skolans ram. Detta har dock ingen koppling till framskrivning i 

åtgärdsprogram. Specialpedagogernas beskrivning av gruppnivån blir därför ganska rörig. I 

Skolverkets allmänna råd beskrivs arbete på gruppnivå som arbete med pedagogiska metoder, 

hur lärmiljön ser ut eller hur klassen fungerar.
177

 Råden handlar om hur gruppnivån kan 

tolkas men ger i övrigt inget verktyg till hur det ska skrivas fram i åtgärdsprogrammen.  

  Under intervjuerna lyftes ett problem där en stor del av en klass var i behov av 

inlärningsinsatser.
178

 Respondenten menade då att det är specialpedagogens roll att analysera 

gruppens dåliga resultat men att arbetet skedde utanför åtgärdsprogram. Det som beskrivs i de 

allmänna råden som arbete på gruppnivå hamnar alltså utanför åtgärdsprogrammen i 

specialpedagogernas beskrivningar. I resultatet framgår flera exempel på detta. 

  Även organisationsnivå beskrivs på olika sätt av specialpedagogerna. Dessa beskrivningar 

borde få konsekvenser för vilka åtgärder som sätts in på organisationsnivå i åtgärdsprogram. 

Den vanligaste förklaringen är att organisationsnivå kretsar kring rektor. När rektor var på tal 

under intervjuerna var det oftast i samband med tillrättavisningar av lärare. Denna form av 

åtgärder hamnade däremot inte i åtgärdsprogram i specialpedagogernas beskrivningar. Det 

behöver i och för sig inte handla om att rektor inte skrivs fram som ansvarig. Det kan bero på 

att nivån beskrivs utifrån vad organisationen kan göra för individen, t.ex. vilka resurser som 

organisationen kan erbjuda individen. Att rektorerna har en stor roll i samband med 

organisationsnivå framgår till exempel i Giota och Emanuelssons forskningsrapport. I deras 

rapport är det rektorerna som tillfrågas om vilka stödåtgärder som är vanligast och hur 

svårigheterna utreds på skolorna.
179

  

  Andreasson lyfter fram att skolor kan behöva diagnosticera elever för att få tillgång till 

resurser t.ex. i form av assistent eller lärarresurser. Individen problematiseras då för att skolan 

ska få tillgång till extra stödinsatser.
180

 Denna beskrivning av organisationsnivån gör att 

rektors åtgärder kan handla om att tillsätta resurser för en enskild individ. Samma slutsats 

påvisar både Andreasson och Persson som menar att de flesta åtgärder i skolan går ut på att 

kompensera brister hos enskilda elever.
181

 Persson anser att problemen istället borde 

                                                
177 Skolverket (2013). s.26. 
178 Se 6.1.  
179 Giota, Emanuelsson (2011). s.44. 
180 Andreasson (2007). s.97. 
181 Persson (2004). s.105. och Andreasson (2007). s.79. 
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analyseras utifrån vad elevernas svårigheter beror på.
182

 Skolan behöver då istället granska 

sig själv och försöka åtgärda t.ex. lärandemiljön istället. Här förläggs alltså inte bristerna hos 

enskilda individer utan då är det skolans organisation som ska granskas och åtgärdas. 

Organisationsnivån beskrivs i de flesta fall inte på detta sätt av specialpedagogerna i 

examensarbetet. Resurserna ska i beskrivningarna inte komma alla elever till gagn utan ska 

istället kompensera enskilda elevers behov i samband med åtgärdsprogram.  

  Även i Skolverkets allmänna råd beskrivs organisationsnivån som hur resurser är fördelade 

och hur skolan organiserar sin verksamhet.
183

 En av specialpedagogerna lyfter fram ett sådant 

synsätt och menar att organisationsnivån handlar om hur grupper organiseras och hur 

schemastrukturerna ser ut.
184

 En sådan beskrivning stämmer väl överrens med Andreasson 

och Perssons synsätt att det är skolan som ska granskas och åtgärdas. En annan 

specialpedagog beskriver att organisationsnivån är det som påverkar individen på en högre 

nivå. Även denna beskrivning är i linje med Skolverkets, Andreassons och Perssons synsätt 

att t.ex. förändra lärandemiljön för alla elever. Arbete som kretsar kring en sådan förklaring 

av organisationsnivå hamnar dock utanför åtgärdsprogram i specialpedagogernas 

beskrivningar.  

  Andreasson, Asp-Onsjö och Isaksson beskriver istället arbetet på grupp- och 

organisationsnivån som att den sociala miljön och undervisningen ska granskas.
185

 De gör 

dock ingen åtskillnad på om den sociala miljön eller undervisningen ska betecknas som 

arbete på grupp- eller organisationsnivå. 

  En av specialpedagogerna problematiserade organisationsnivån som en kommunal eller 

politisk nivå.
186

 Specialpedagogen funderade i samband med detta över hur ansvaret skulle 

kunna läggas på organisationen och vilka resurser som organisationen kan stötta med. I de 

tidigare allmänna råden kring upprättande av åtgärdsprogram kallades organisationsnivå för 

skolnivå.
187

 Detta kan ses som ett förtydligande av Skolverket och under intervjuerna 

framkommer inte heller några konkreta åtgärder på högre nivå än skolnivå. Beskrivningen att 

organisationsnivån är det samma som skolnivå skiner alltså igenom under intervjuerna.  

 Hur beskriver då specialpedagogerna grupp- och organisationsnivå? En tveksamhet till vad 

nivåerna innebär visade sig under intervjuerna. Detta kan försvåra arbetet med att skriva fram 

åtgärder på grupp- och organisationsnivå i åtgärdsprogram. Tveksamheten till vad grupp- och 

                                                
182 Persson (2004). s.111. 
183 Skolverket (2013). s.26.  
184 Se 6.1. 
185 Andreasson, Asp-Onsjö & Isaksson (2013). s.10 
186 Se 6.1. 
187 Skolverket (2008). s.12. 
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organisationsnivå innebär kan också göra att det är lättare för specialpedagogerna att utgå 

från ett kategoriskt perspektiv. Flera av specialpedagogerna hejdar sig och kommer själva på 

att organisationsnivån blir framskriven som åtgärder inriktade mot individen. Grupp- och 

organisationsnivåerna beskrivs vidare av specialpedagogerna som kompensatoriska åtgärder 

av individuella brister. Nivåerna beskrivs inte i samband med åtgärdsprogram som hur skolan 

kan förändras för att göra en bättre lärandemiljö för alla elever. De allmänna råden ger heller 

inte någon djupare vägledning hur nivåerna ska beskrivas. Det som framgår är vad nivåerna 

skulle kunna vara men ger inte någon mer vägledning i hur det ska göras. Eftersom 

definitionerna av nivåerna är fria för tolkning är det därför inte konstigt att 

specialpedagogernas beskrivningar varierar.  

7.3. Utredning på grupp- och organisationsnivå 
Hur arbetar specialpedagogerna med utredningsarbete på grupp- och organisationsnivå? 

Samtal är den vanligaste formen av utredningsmetod som framkommer under intervjuerna. 

Däremot engageras inte elever och föräldrar i ett arbete på grupp- och organisationsnivå utan 

sådant arbete sker mellan personalen. Arbete där verksamheten ska utredas hamnar också 

utanför ramen av åtgärdsprogram.  

  Giota och Emanuelsson lyfter fram att utredningar sker på olika sätt beroende på skolans 

kultur.
188

Att utredningar sker på olika sätt framgår inte i så stor utsträckning under 

intervjuerna då specialpedagogerna genomför sina utredningar via samtal. Detta är en sanning 

med modifikation då det kan ske mer individinriktade utredningar som inte respondenterna 

talade om. Hade samtalet handlat om utredningar i allmänhet kanske andra metoder hade lyfts 

fram som t.ex. läs- och skrivtester. Samtal är i alla fall den metod som specialpedagogerna i 

störst utsträckning väljer att lyfta fram kring grupp- och organisationsnivå. Detta stämmer 

också överrens med Asp-Onsjös resultat då hon menar att språket används som verktyg i 

samtal mellan personal, elev och vårdnadshavare.
189

 Hon är intresserad av elevernas och 

vårdnadshavares inflytande över åtgärdsprogrammen. Författaren kommer dock fram till att 

åtgärdsprogrammen upprättas utan någon större samverkan med elev och vårdnadshavare.
190

 

De samtal som specialpedagogerna i examensarbetet i de flesta fall kommer in på är samtal 

mellan personal. Detta skulle kunna spegla Asp-Onsjös resultat, att utredningssamtalen kring 

eleverna sker bakom kulisserna. Lärarna har redan innan samtalet med elev och förälder 

kommit fram till vilka åtgärder eleven är i behov av. Isaksson, Lindqvist och Bergström 

                                                
188 Giota, Emanuelsson (2011). s.5. 
189 Asp-Onsjö (2006). s.14. 
190 Asp-Onsjö (2006). s.193. 
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kommer fram till en liknande slutats där ett stort antal av de åtgärdsprogram som de studerar 

skapas utan medverkan av elev och vårdnadshavare. Samtliga specialpedagoger i 

examensarbetet berättar att i utrednings- och åtgärdsarbete där verksamheten ska analyseras 

är inte elev och vårdnadshavare involverade. Detta innebär dock inte att elev och 

vårdnadshavare inte är med i processen kring åtgärdsprogrammen. De blir bara inte 

involverade i utredningsarbetet på grupp- eller organisationsnivå.  

  I flera fall lyfter specialpedagogerna också fram att de utreder problem på grupp- och 

organisationsnivå som t.ex. när en specialpedagog uppmärksammat att 11 elever i en klass 

uppvisade svårigheter i matematik. Utredningssamtalen fördes i det fallet med skolledning 

och med elevhälsa utan elevers och föräldrars medverkan. Samtal fördes på organisatoriskt 

plan men vidare åtgärder hamnade inte i individuella åtgärdsprogram. Giotas och 

Emanuelssons undersökning visar att samtal med vårdnadshavare är den näst vanligaste 

utredningsformen.
191

 Det är intressant att specialpedagogerna i undersökningen inte lyfter 

fram vårdnadshavarens roll i någon större utsträckning. Detta kan bero på att arbetet på 

grupp- och organisationsnivå förs i samtal utanför elevers och föräldrars insyn eller 

medverkan. Elever och vårdnadshavare kan dock initiera arbete på grupp- och 

organisationsnivå i form av samtal mellan t.ex. rektor och elevhälsa. En specialpedagog talar 

t.ex. om att det ibland händer att föräldrar har synpunkter på verksamheten. Respondenten 

berättar också att skolan måste arbeta med detta. Det arbetet resulterar dock inte i några 

åtgärder i åtgärdsprogram. 

   I vissa fall uppger också specialpedagogerna att dokumentationen kan vara ett hinder i 

samband med utredningsförfarandet. Faktorerna i dokumentationen tar inte upp grupp- och 

organisationsnivån. Detta kan bidra till att specialpedagogerna inte belyser nivåerna inte 

någon större utsträckning. Även om flera av författarna i den tidigare forskningen granskar 

dokumentation så analyserar de inte själva utformningen av blanketterna. Det är istället det 

som har skrivits i dokumentationen som de är intresserade av. 

  Examensarbetet visar att specialpedagogerna lyfter olika exempel på problem som 

framkommit under utredningsförfarandet. I fallet med rektorn som upplevde att personalen 

talade illa om eleverna lyftes problemet i personalgruppen. Detta resulterade i åtgärder men 

åtgärderna hamnade inte i individuella åtgärdsprogram. Arbetet sker återigen bakom 

kulisserna. 
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   Det verkar också vara generellt att observationer inte sker i någon större utsträckning bland 

specialpedagogerna i undersökningen. De flesta specialpedagogerna i undersökningen 

berättar att de vill genomföra fler observationer men tidsbrist gör att det inte hinns med. Detta 

lyfts också fram i en av Skolverkets rapporter där det framkommer att specialpedagogerna 

inte upplever sig att ha tid att utreda särskilt stöd i tillräcklig omfattning.
192

 Det finns en risk 

att stödinsatserna blir felaktiga på grund av att hela situationen kring eleven inte har belysts. 

Vid något tillfälle lyftes det även fram att det är känsligt att observera lärares undervisning.  

  Andreasson skriver att det i pedagogisk utredning oftast sker både en observation och samtal 

med berörda personer.
193

 I en rapport från Skolverket rekommenderar de att kartläggning av 

elevernas interaktioner ska göras på individ-, grupp- och organisationsnivå.
194

 Observation 

skulle då kunna vara en relevant metod där samtliga nivåer skulle kunna belysas. Bland 

specialpedagogerna visar det sig dock att observationerna inte är vanligt förekommande. 

Interaktionen belyses istället via samtal utifrån frågor i dokumentationen. En specialpedagog 

lyfter fram sin utredningsdokumentation. Frågor som elevs och personals bild av sociala 

relationer analyserar t.ex. interaktionen och skulle kunna belysa samtliga nivåer. En annan 

specialpedagog beskriver att det sker en deltagande observation då respondenten deltar i 

undervisningen. Detta är också ett exempel på när samtliga nivåer skulle kunna analyseras. 

Lahdenperä menar dock att det inte går att analysera den egna verksamheten om kontextuella 

faktorer ska belysas.
195

 Hänvisningen som Lahdenperä gör är att de som poängterat åtgärder 

på grupp- och organisationsnivå i åtgärdsprogram har kommit från en extern verksamhet. 

Detta kan vara ett problem med att utreda grupp- och organisationsnivån och kanske speglar 

känsligheten att kritisera lärarna på den skola där specialpedagogernas arbetar. 

  Hur arbetar specialpedagogerna med utredningsarbete på grupp- och organisationsnivå? 

Specialpedagogerna lyfter fram samtal mellan personal som den vanligaste metoden för 

utredningsarbete i samband med nivåerna. Elev och vårdnadshavare är inte involverade i att 

diskutera hur verksamheten ska utvecklas utan sådant arbete sker bakom kulisserna i 

beskrivningarna. Observation sker inte i någon större utsträckning även om det finns en 

önskan hos specialpedagogerna att göra detta i större utsträckning. Detta skulle kunna vara en 

relevant metod för att belysa interaktionen mellan t.ex. eleverna och lärarna. Interaktion 

utreds istället via samtal och interaktion lyfts fram av flera specialpedagoger när de talar om 

sin dokumentation. De allmänna råden i samband med åtgärdsprogram ger heller inte några 
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verktyg för hur utredningar på grupp- och organisationsnivå skulle kunna gå till vilket 

naturligtvis försvårar arbetet.  

7.4. Åtgärder på grupp- och organisationsnivå 
Vilka olika åtgärder föreslår specialpedagogerna på grupp- och organisationsnivå? I 

huvudsak framträder två typer av åtgärder på grupp- och organisationsnivå i 

specialpedagogernas beskrivningar. Det handlar dels om kompetensutveckling av personal 

och dels om resurstilldelning. Lahdenperä menar dock att det är svårt för skolpersonal att 

arbeta med åtgärder på grupp- och organisationsnivå på grund av kompetensbrist.
196

 Här är 

det viktigt att uppmärksamma att det inte är helt översättningsbart då Lahdenperä studerat 

elever med invandrarbakgrund. Kompetensbristen kan då t.ex. röra grupp- och 

organisationsåtgärder kring olika kulturer. I intervjuerna framkommer flera exempel på när 

specialpedagogerna arbetar med kompetensutveckling av den egna personalen som åtgärd på 

grupp- och organisationsnivå. Åtgärderna hamnar dock inte i åtgärdsprogrammen. Möjligtvis 

skulle Lahdenperä kunnat komma fram till samma sak om inte bara innehållet i 

åtgärdsprogrammen analyserats i hennes avhandling. Åtgärder som framkommer under 

intervjuerna, som handlar om kompetensutveckling av personal, stämmer också överens med 

Skolverkets rekommendationer. Åtgärderna hamnar bara inte i åtgärdsprogram. Skolverket 

skriver t.ex. i sina senaste allmänna råd att åtgärder t.ex. kan handla om hur undervisning 

organiseras.
197

 Detta lyfter specialpedagogerna fram under intervjuerna men de ser inte 

kopplingen till åtgärdsprogram. Det sker alltså mycket arbete på grupp- och organisationsnivå 

men det sker utanför elevens och vårdnadshavares medverkan och insyn. Återigen kan detta 

kopplas ihop med Asp-Onsjös resultat där hon menar att arbete sker bakom kulisserna och 

elev och vårdnadshavare involveras inte. 

  En annan intressant aspekt som framkommer under intervjuerna är att specialpedagogernas 

åtgärdsarbete är kopplat till lärares undervisning och arbetsformer. Fler specialpedagoger tar 

upp att åtgärderna handlar om att visa nya metoder och arbetssätt för lärarna. Någon 

beskriver att kompetensutveckling kan handla om kunskaper om funktionshinder. Däremot 

framkommer inte åtgärdsarbete som är kopplat till relationer och attityder i någon större 

utsträckning under intervjuerna. När sådana åtgärder beskrivs under intervjuerna är det rektor 

som går in och talar med berörda parter, inte specialpedagogerna. En av specialpedagogerna 

berättade t.ex. att personalen varit negativt inställda till en elevgrupp där rektor lyfter upp 
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detta och arbetar med att förbättra. Återigen hamnar inte heller dessa åtgärder i 

åtgärdsprogram. Problem lyfter även Lahdenperä fram och menar att inte ens elevhälsans 

personal kan arbeta med attityder och värderingar hos personal.
198 

Detta beror enligt 

Lahdenperä på att legitimitet saknas. Dels menar författaren att inte all personal vill eller kan 

detta på grund av att det försummas i lärarutbildningen. Lahdenperä kopplar ihop detta med 

att det bara är åtgärdsprogram som är upprättade av externa verksamheter som håller måtten 

som kvalificerade åtgärdsprogram.
199

 Det är dock viktigt att poängtera att lärarutbildningen i 

dagsläge ser annorlunda ut och att Lahdenperäs avhandling är skriven 1997. 

  Andreasson tar upp att vissa förutsättningar för lärande kan saknas hos eleverna som t.ex. 

ansvar eller motivation.
200

 Dessa elever är de som är i behov av särskilt stöd menar 

författaren. Åtgärder kopplade till sådana faktorer framkom i liten utsträckning under 

intervjuerna. Ansvaret att t.ex. skapa arbetsro i gruppen kunde hamna i åtgärdsprogram där 

läraren är den som är ansvarig. En av specialpedagogerna beskriver sådant arbete och menar 

att det i vissa åtgärdsprogram kan skrivas fram som att läraren måste se till att det finns 

arbetsro kring en elev.
201

 Då förläggs ansvaret att genomföra åtgärden på läraren men 

åtgärden är riktad mot en individ. Följdeffekten blir då att gruppen gynnas av åtgärden.  

  Det andra spåret som framkommer i materialet är att åtgärder på organisationsnivå betyder 

resurser i form av att extra personal tillsätts för att stödja enskilda elever. Det kan också 

handla om tid som avsätts från specialpedagog till enskild elev för att t.ex. stötta med 

studieplanering. Att en resurs i form av t.ex. assistent kan betecknas som organisatorisk 

åtgärd framgår också i en av Skolverkets rapporter.
202

 Skillnaden är att i Skolverkets rapport 

handlar det om en resurs som ska utnyttjas och finnas till för fler elever på skolan eller i 

klassen, inte för enskild elev. Andreasson skriver vid ett tillfälle om en elevplan där en elevs 

resursbehov stått med och betecknar detta som en åtgärd på organisationsnivå.
203

 Vidare 

menar författaren att skolor kan tvingas att diagnosticera för att få tillgång till sådana 

resurser.
204

 Denna typ av resonemang framkom inte under intervjuerna i samband med 

åtgärdsprogram. 

  Någon av specialpedagogerna menar också att ansvarsfrågan är det som talar om vilken nivå 

åtgärden hamnar på. Är det specialpedagogen som ger tid till individen betyder det att 

                                                
198 Lahdenperä (1997). s.106f. 
199 Lahdenperä (1997). s.136. 
200 Andreasson (2007). s.128. 
201 Se kap 6.4.1. s.32f. i examensarbetet 
202 Myndigheten för skolutveckling (2005). s.19. 
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204 Andreasson (2007). s.97. 



59 
 

åtgärden är organisatorisk. Synsättet lyser igenom hos specialpedagogerna; att det är vad 

organisationen kan göra för individen och inte hur hela verksamheten kan förändras. 

Beträffande ansvarsfrågan kan inte skolan, enligt läroplanen för gymnasieskolan, förvänta sig 

att eleven ska ta eget ansvar.
205

 Det är istället skolan som ska utveckla elevernas förmåga att 

ta ansvar. Specialpedagogerna talade aldrig om att ansvaret ska ligga på individen. Detta 

synsätt stämmer därför, i detta fall, väl överrens med läroplanen.  

  Vilka olika åtgärder föreslår specialpedagogerna på grupp- och organisationsnivå? 

Specialpedagogerna beskriver i flera fall att de arbetar med kompetensutveckling av personal. 

Detta arbete sker dock utanför ramen av åtgärdsprogram samt utanför elev och 

vårdnadshavares medverkan. Synsättet hör också ihop med beskrivningen av särskilt stöd 

samt grupp- och organisationsnivå där specialpedagogernas tolkning är att åtgärderna ska 

vara individinriktade i åtgärdsprogram. Åtgärderna ska enligt specialpedagogerna alltså 

skrivas fram som individinriktade. Inte heller här ger de allmänna råden vägledning i hur det 

ska göras. De åtgärder som specialpedagogerna beskriver i samband med åtgärdsprogram 

kring grupp- och organisationsnivå handlar då om vilka resurser som skolan lägger på 

individen. Svårigheterna förläggs till individen som ska kompenseras i form av t.ex. en 

lärarresurs. Ansvarsfrågan är också viktig i specialpedagogernas beskrivningar och om 

läraren ansvarar för att se till att en elev får arbetsro betecknas det som en organisatorisk 

åtgärd.  

7.5. Problem med att skriva fram åtgärder på grupp- och 

organisationsnivå i åtgärdsprogram 
Varför verkar det vara så svårt att arbeta med grupp- och organisationsnivå i åtgärdsprogram 

enligt specialpedagogerna? Specialpedagogerna uttrycker att åtgärder sker på grupp- och 

organisationsnivå men att de inte hamnar i åtgärdsprogram. Det som främst framkommer är 

att det är känsligt att kritisera en kollega. Anledningarna som specialpedagogerna lyfter fram 

är dock flera. Dels upplever de flesta av respondenterna att det är viktigt att arbeta 

pragmatiskt. Det är viktigare att eleverna får det stöd de har rätt till än att åtgärderna hamnar i 

ett dokument. Detta skulle också kunna tyda på känslan av tidsbrist och att det är viktigare att 

det blir ett stöd än att det dokumenteras. Endast en av specialpedagogerna lyfter fram 

dokumentationen som viktig. Specialpedagogerna berättade att utformningen av 

åtgärdsprogrammen kan vara ett hinder. Det handlar om att blanketterna inte tillräckligt 

tydligt lyfter fram grupp- och organisationsnivån. Någon svarar också att nivåerna finns med 
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i tankevärlden men att det inte landar i åtgärdsprogram. En annan svarar att det kommer mer 

och mer saker efter hand vilket gör att det inte blir av att det upprättas ett nytt 

åtgärdsprogram. Ytterligare förklaringar är att alla åtgärder som skrivs fram blir 

elevcentrerade med argumentet att åtgärdsprogram ska vara förståeligt för individen. 

Lahdenperä skriver att endast ett av 79 åtgärdsprogram som hon granskat kan betecknas som 

kvalificerat i den bemärkelsen att den tar upp alla aspekter.
206

 Detta tyder på att det antingen 

ställs höga krav på åtgärdsprogram, att det är en otydlighet i vad som förväntas i upprättandet 

av åtgärdsprogram eller att det är en kompetensbrist i att skriva dem. Lahdenperäs förslag till 

lösning är att fler samverkar i upprättandet av åtgärdsprogram.
207

 Fler kompetenser ska 

utnyttjas. Vissa av specialpedagogerna som intervjuats i examensarbetet har en annan åsikt 

om att samverka om allt som sker i skolan kring eleverna. Samtal som sker utanför elevens 

och vårdnadshavares medverkan är inte intressanta för individen menar vissa av 

respondenterna. Ett argument som lyfts fram är att det kan vara stigmatiserande att vara den 

som blir utpekad för en åtgärd som förändrar för hela gruppen eller organisationen. 

Specialpedagogen menar då att individen skulle vara den som gör att alla måste rätta sig efter 

en åtgärd. Detta måste utgöra ett dilemma för specialpedagogerna. Dels för att de förväntas ta 

hänsyn till grupp- och organisationsnivå och dels vill de inte peka ut någon som orsaken till 

en förändring i gruppen eller på skolan. Detta tar Persson upp ur ett relationellt perspektiv 

och menar att skolan ska ta hänsyn till alla elevers olikheter.
208

 Vidare skriver han att lärarna 

ställs inför stora krav på varierande undervisning som ska anpassas efter individuella 

förutsättningar. Lärarens undervisning ska dock också utredas och åtgärdas så att inte enbart 

individen problematiseras. Asp-Onsjö lyfter fram detta som ett dilemma där skolan ska ta 

hänsyn till varje individs behov samtidigt som skolan behöver kategorisera eleverna i olika 

grupper.
209

 

  Slutligen är också tidsbristen en faktor som lyfts fram under intervjuerna. En 

specialpedagog förklarar det med att i samtal med elever där åtgärdsprogram ska skrivas går 

det snabbt. Då utgår respondenten ofta från det individuella problemet som finns. Samma 

specialpedagog lyfter också fram att alla individer har olika problem att hantera. Tolkningen 

av detta är att det då blir svårt att hitta åtgärder som passar hela gruppen eller organisationen. 

Tidsbristen kan också försvåra arbetet vilket hindrar en djupare analys på grupp- och 

organisationsnivå.  
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  I fallen då det handlar om kritik mot lärare upplever specialpedagogerna att det är känsligt 

att kritisera en annan lärare. Någon specialpedagog lyfter fram problemet att det finns olika 

perspektiv när det framkommer kritik mot lärare. Specialpedagogen berättar att det inte går 

att köpa konceptet rakt av utan att tala om hur det kan bli bättre. Uttalandet kan tolkas som att 

det inte går att lita på eleven rakt av utan fler perspektiv krävs. Specialpedagogen lyfter fram 

ett viktigt argument och menar att alla ska få komma till tals. Tyvärr gick inte intervjun 

vidare till vad som skulle inträffat om fler elever kritiserade samma lärare. Andreasson, Asp-

Onsjö och Isaksson lyfter i sin artikel fram att det finns en rädsla på skolorna att hamna i 

dålig dager. De menar att skolorna är rädda för att kritisera sin egen verksamhet och skriva 

fram åtgärder på grupp- och organisationsnivå.
210

 Denna rädsla bottnar i en ökad möjlighet 

för elever och föräldrar att överklaga och ställa krav på skolan. Effekten blir istället att 

skolorna skriver fram åtgärder inriktade mot individen. Något sådant resonemang framkom 

inte under intervjuerna. Däremot kan känsligheten att kritisera lärare bottna i detta. Att 

kritisera en lärare skulle då kunna tolkas som att hela verksamheten blir kritiserad. Återigen 

kan det kopplas ihop med Lahdenperäs resultat att de behövs någon som kommer utifrån för 

att kunna granska verksamheten.
211

 En av specialpedagogerna i examensarbetet berättar att 

när relationen med en lärare inte fungerar är det eleven som får byta lärare. Åtgärder kring 

läraren sker inte i exemplet. Att eleven fått byta lärare har inte heller stått med i 

åtgärdsprogram med motiveringen att det är för känsligt att skriva fram. Känsligheten är 

också en faktor som flera av specialpedagogerna lyfter fram. Någon uppger att det t.ex. skulle 

vara okej att säga till att läromedel är för svårt för en elev men inte att säga att det är för svårt 

för en hel grupp. I fallet skulle då problemet läggas på läraren som bedriver undervisningen 

och inte på enskild individ. Detta går att koppla ihop med Andreasson, Asp-Onsjös och 

Isakssons resultat om att det bottnar i en rädsla för att kritisera den egna verksamheten.  

  Under åtgärdsrubriken i resultatdelen framkommer det att specialpedagogerna i vissa fall 

arbetar med lärares arbetsmetoder och undervisning men arbetet hamnar inte i 

åtgärdsprogram. En tanke skulle kunna vara att det i ett uppföljningssyfte hade varit bra att 

skriva fram åtgärder som sker med personal i individuella åtgärdsprogram. Elev och 

vårdnadshavare skulle då kunna se om det blivit någon positiv kunskapsutveckling om 

lärarens undervisning åtgärdats och inte bara eleven. Återigen kanske detta inte genomförs i 

rädsla för att skolan ska bli kritiserad.  
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  Varför verkar det då vara så svårt att arbeta med grupp- och organisationsnivå i 

åtgärdsprogram? Specialpedagogerna har många argument för varför det är svårt att skriva 

fram åtgärder som är inriktade mot annat än enskilda individer. Specialpedagogerna beskriver 

att det viktigaste är att arbeta pragmatiskt och att de av tidsbrist inte hinner med 

dokumentationen. Att alla elever har individuella behov och svårigheter lyfts också fram som 

argument. En sådan tanke speglar dock att problemet ligger hos individen och att det är på 

individnivå som åtgärder ska ske.  

  Det som också framkommer är att det är känsligt att kritisera lärare vilket gör att åtgärderna 

inte förläggs utanför eleverna. Om en lärare ska korrigeras är det rektor som genomför sådant 

arbete och specialpedagogerna verkar sakna legitimitet för att göra detta. Lahdenperäs 

resultat är här viktigt och det kan vara så att det behövs en specialpedagog som kommer 

utifrån för att kunna belysa grupp- och organisationsnivån. Specialpedagogerna behöver 

eventuellt också kompetensutvecklas i hur man skriver fram åtgärder på grupp- och 

organisationsnivå. En början på detta skulle kunna vara att i de allmänna råden kring 

upprättande av åtgärdsprogram bli tydligare med hur ett arbete på grupp- och 

organisationsnivå ska genomföras. Det har gått mer än 20 år sedan SIA-utredningen och 

fortfarande förläggs svårigheter och åtgärder kopplade mot individen i praktiken. Ett 

kategoriskt perspektiv är alltså gällande. 

8. Analys ur ett relationellt perspektiv 
Specialpedagogernas arbete på grupp- och organisationsnivå hamnar inte i åtgärdsprogram. I 

specialpedagogernas beskrivningar av elever i behov av särskilt stöd förläggs problematiken 

mot individnivå i hög utsträckning. Detta kan troligtvis förklara att åtgärdsprogrammen skrivs 

utifrån ett kategoriskt perspektiv. Däremot sker ett arbete mot grupp- och organisationsnivå 

utanför ramen av åtgärdsprogrammen. Ur ett relationellt perspektiv tas därför hänsyn till 

lärandemiljöer och faktorer som inte specifikt är inriktade mot eleven. Detta arbete sker bara 

utanför elev och vårdnadshavares medverkan.  

  Andreasson skriver att det relationella perspektivet är kritiskt till kategorisering och 

normalitetsbegreppet.
212

 Under intervjuerna är det eleverna som är bärare av svårigheter och 

därför går det att säga att ett kategoriskt perspektiv är gällande i verksamheterna. Ett 

intressant argument som framkommer under intervjuerna är att elever kan känna sig utsatta 

om det i deras åtgärdsprogram står med åtgärder där verksamheten ska åtgärdas. Detta borde 
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dock inte vara ett problem då skolan istället förlägger problemet och åtgärden utanför 

individen. Då är det inte eleven som är ”onormal”. Tvärtom blir individen stämplad som 

bärare av svårigheter om organisationsnivå tolkas som vad organisationen kan göra för 

eleven.  

  Giota och Emanuelsson skriver att det utifrån ett relationellt perspektiv inte bara är eleven 

som ska belysas.
213

 Det verkar finnas en önskan hos specialpedagogerna att även belysa 

grupp- och organisationsnivån. Tidsbrist verkar dock vara en försvårande faktor. Ett dilemma 

är att skolan ska ta hänsyn till alla elevers olikheter.
214

 Kraven som ställs på skolan blir därför 

stora och arbetet kring åtgärdsprogram blir tidskrävande. Detta lyfter också Persson fram och 

menar att förändring av verksamhet är ett långsiktigt och tidskrävande arbete.
215

 Då det enligt 

Skolverket ska ske en utredning på alla nivåer skulle mer tid kunna läggas på att analysera 

den egna verksamheten och relationer i grupper. Lahdenperä skriver att 55% av 

åtgärdsprogrammen är kopplade mot egenskaper hos individen och 16% av 

åtgärdsprogrammen handlar om kontext.
216

 Skolorna skulle kunna sträva efter att balansera 

denna fördelning så att även verksamheten och lärandemiljön lyfts upp för diskussion och 

utredning. Det som är glädjande är att specialpedagogerna beskriver att arbete sker med att 

utveckla verksamheten. Det återstår bara att även involvera eleverna i detta arbete och att 

sammanfoga arbetet med åtgärdsprogrammen. 

9. Fortsatt forskning 
Grupp- och organisationsnivå skulle behöva analyseras vidare med ett större empiriskt 

underlag. Nivåerna skulle också behöva belysas utifrån flera perspektiv där fler 

representanter från elevhälsan skulle kunna intervjuas. En tanke från början var att analysera 

elevhälsans förebyggande arbete kopplat till åtgärdsprogrammen. Kopplingen var dock svår 

att belysa i intervjustudien men mer information skulle möjligtvis framkomma i 

observationer av elevhälsoteamens arbete. Möjligen skulle olika former av fokusgrupper vara 

en bra metod för att få igång en diskussion kring begreppen som har problematiserats i detta 

examensarbete.  

  Rektorernas roll i samband med grupp- och organisationsnivån framhävs också både i 

tidigare forskning och av specialpedagogerna i examensarbetet. Detta gör att rektorernas 

åsikter blir relevanta i en vidare studie av åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå.   

                                                
213 Giota, Emanuelsson (2011). s.57f. 
214 Persson (2001). s.156. 
215 Persson (2001). s.169. 
216 Lahdenperä (1997). s.100. 
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Bilaga 

Intervjuguide 
Presentera syfte med studien  

Jag som intervjuare vill blanda mig i så lite som möjligt. 

Specialpedagogernas tankar är viktiga.  

 

Uppvärmningsfrågor 

Hur länge har du arbetat som specialpedagog?  

Hur länge har du varit på denna skola?  

När utbildade du dig till specialpedagog? 

 

Särskilt stöd 

Hur definierar du (skolan) särskilt stöd?  

Vad tänker du när du hör begreppet särskilt stöd? 

Vilka rutiner har skolan för arbetet med särskilt stöd? 

Jag skulle nu vilja byta tema 

 

Åtgärder och åtgärdsprogram 

Vilka åtgärder kommer du att tänka på i samband med grupp och organisationsnivå. Hur 

arbetar du med åtgärder på grupp- och organisationsnivå? 

Hur formulerar du åtgärder på grupp och organisationsnivå? 

Har du några tankar kring effekterna av detta? 

Görs åtgärder på nivåerna som inte hamnar i åtgärdsprogram? Vilka? 

Hur arbetar du med lärare som inte hanterar sin undervisning? 

Jag skulle nu vilja byta tema 

 

Utredning på grupp och organisationsnivå  

När utreder du svårigheter på gruppnivå?  Alltid? 

Hur utreder du (skolan) svårigheter på gruppnivå? Vad är din roll i detta arbete? Vilka 

svårigheter/möjligheter ser du med detta? 

 Kan du utveckla det? Vad menar du med det?  

Vad har fått dig att arbeta så? 

Hur utreder du (skolan) svårigheter på organisationsnivå? 
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Kan du utveckla det? Vad menar du med det?  

Vad har fått dig att arbeta så? 

Har du förslag på hur det skulle gå att arbeta med utredningar kring gruppnivå? Är det 

någonting som försvårar detta? Vad är svårigheterna med detta? 

Har du förslag på hur det skulle gå att arbeta med utredningar kring organisationsnivå? Är det 

någonting som försvårar detta? 

Hur arbetar du/skolan med lärare som inte hanterar undervisning? (Om du upptäcker detta i 

samtal eller observation i klassrum.) 

Hur upplever du skollagens krav på att utreda organisationsnivå? 

Vad krävs för utredning på organisationsnivå? Vad krävs för utredning på gruppnivå? 

Hur tolkar du att specialpedagoger ska arbeta med gruppnivå i samband med 

åtgärdsprogram? 

Jag skulle nu vilja byta tema 

 

Förebyggande arbete – grupp och organisationsarbete. 

Hur sker samarbete med rektor? 

Hur sker samarbete i elevhälsan? 

Hur arbetar elevhälsan tillsammans med olika klasser, grupper? 

Medverkar elevhälsan med arbete kring organisation? 

Tack för medverkan i intervjun. 

 

 

 

Be om att få sitta kvar ett par minuter och reflektera 

Hur gick intervjun? 

Längd på intervjun? 

Var gjordes intervjun? 

Nya idéer som dök upp under intervjun? 

Miljön? Lugn, stökig, typ av inredning? 

Övriga iakttagelser  - känslan 

 


